
 

Branchecode goed bestuur in het mbo 
Survey-onderzoek stand van zaken 2018 

 



 

Colofon 

Titel Branchecode goed bestuur in het mbo; Survey-onderzoek stand van zaken 2018 
Auteurs  José Hermanussen, Denise Bijman, Patricia Brouwer & Ronald Stevens 
Datum 30 november 2018 
Projectnummer 30539.01 / ecbo.18-274 

 

Expertisecentrum Beroepsonderwijs 
Postbus 1585 
5200 BP ’s-Hertogenbosch 
T 073 687 25 00 
www.ecbo.nl 
 

 

© ecbo 2018  
Overname van teksten, resultaten en ideeën uit deze publicatie is vrijelijk toegestaan, mits met bronvermelding. 
 



Branchecode goed bestuur mbo. Stand van zaken 2018         ecbo 3 

Inhoudsopgave 

 Inleiding ............................................................................................................. 5 
1.1 Doel onderzoek ..............................................................................................6 

1.2 Onderzoeksvragen ..........................................................................................6 

1.3 Leeswijzer ......................................................................................................7 

 Methode ............................................................................................................. 9 
2.1 Onderzoeksontwerp ........................................................................................9 

2.2 Instrumenten en technieken ......................................................................... 10 

 Resultaten ........................................................................................................11 
3.1 Achtergrondkenmerken ................................................................................. 11 

3.2 Naleving bepalingen goed bestuur (hard controls) .......................................... 16 

3.3 Taken en rolvervulling .................................................................................. 22 

3.4 Soft controls ................................................................................................ 25 

3.5 Publieke belangen ........................................................................................ 26 

3.6 Kernwaarden, cultuur en gedrag ................................................................... 34 

3.7 Professionaliteit en deskundigheid ................................................................. 37 

3.8 Organiseren van tegenspraak en medezeggenschap ....................................... 43 

3.9 Inrichting en functioneren medezeggenschap................................................. 51 

3.10 Samenhangen met naleving en toepassing van de code .................................. 58 

3.11 Inleiding ...................................................................................................... 58 

3.12 Resultaten ................................................................................................... 58 

3.13 Conclusies .................................................................................................... 60 

Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording ...................................................................61 
Schalen 61 

Dataverzameling ...................................................................................................... 62 

Data-analyse ............................................................................................................ 63 

Bijlage 2 Detailtabellen..........................................................................................65 

Bijlage 3 Schalen....................................................................................................67 

Bijlage 4 Correlaties ...............................................................................................77 

 Bronnen ............................................................................................................79 
 
  



4 ecbo                Branchecode goed bestuur mbo. Stand van zaken 2018 

  



Branchecode goed bestuur mbo. Stand van zaken 2018         ecbo 5 

 Inleiding 

In 2014 is in opdracht van de MBO Raad en het Platform Raden van Toezicht mbo-
instellingen, een nieuwe governancecode tot stand gekomen getiteld ‘Branchecode goed 
bestuur in het mbo’. Deze code geldt sinds 1 augustus 2014 en bevat principes en 
uitgangspunten, verantwoordelijkheden van colleges van bestuur, aanbevelingen aan raden 
van toezicht en verenigingsafspraken over monitoring, evaluatie, handhaving en klachten. 
De geformuleerde principes en uitgangspunten zijn bedoeld als soft controls. Dit betreft dat 
deel van goed bestuur dat niet in regels te vatten is, maar tot uiting komt in kernwaarden, 
cultuur, gedrag, bestuurlijk vermogen, leiderschap en professionaliteit. De 
verantwoordelijkheden van colleges van bestuur zijn bedoeld als hard controls. Dit betreft 
het deel van goed bestuur dat wel in regels te vatten is. De soft controls en hard controls 
moeten daarbij in samenhang worden bezien. De status van deze code is ‘pas toe of leg uit’, 
aansluitend bij de autonomie en variëteit van mbo-instellingen, verhoudingen tussen de 
toezichthouders en bestuurders in de sector en de verhoudingen met de rijksoverheid. Mbo-
instellingen kunnen volgens het ‘pas toe of leg uit’-principe op gegronde wijze afwijken van 
de code. Afwijkingen dienen zij op expliciete en plausibele wijze uit te leggen in het 
Geïntegreerd Jaardocument. De nieuwste code ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ (MBO 
Raad, 2013) wordt voorafgegaan door de ‘Governance Code BVE’ (Bve Raad, 2006) en de 
code ‘Goed bestuur in de bve-sector’ (MBO Raad, 2009).  
 
De MBO Raad heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de naleving van de 
‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ te monitoren en evalueren en daarover verslag uit te 
brengen aan het bestuur van de MBO Raad. De monitoringscommissie ‘Branchecode goed 
bestuur’ monitort eens in de twee jaar de naleving van de code, voor het eerst in 2016. De 
commissie stelt hiervoor haar eigen werkwijze vast. Vier jaar na de inwerkingtreding van de 
code, uiterlijk 1 januari 2019, evalueert de commissie de werking van de code.  
Evenals in de eerste evaluatietranche in 2016 onderzoekt de commissie in 2018 een 
combinatie van thema’s uit de ‘hard controls’ en de ‘soft controls’ bij goed bestuur. In de 
eerste evaluatietranche in 2016 heeft de commissie wat betreft de ‘hard controls’ gekozen 
voor de thema’s ‘strategische beleidsvorming van colleges van bestuur’ en ‘de 
werkgeverstaak van de raden van toezicht’. Voor de ‘soft controls’ heeft de commissie 
gekozen voor de thema’s ‘publieke belangen dienen’ en ‘checks and balances’.  
 
In de tweede evaluatietranche (2018) koos de commissie voor een brede invalshoek. De 
governance van de mbo-instelling wordt bezien in het licht van maatschappelijke, 
economische, politieke en bestuurlijk-juridische ontwikkelingen die de monitoringscommissie 
signaleert. Deze ontwikkelingen vormen de context om aan de hand van een aantal 
specifieke thema’s de governance van mbo-instellingen nader te bezien en te beredeneren 
wat voor effect dat heeft op de branchecode goed bestuur in het mbo.  
Specifieke thema’s die in de tweede tranche worden geadresseerd zijn: (1) Governance van 
mbo-instellingen in relatie tot governance van bestuurlijke samenwerking; (2) Publieke taken 
voor het mbo vanuit de overheid in relatie tot de taakopvatting vanuit decentrale 
stakeholders (publieke belangen) voor het mbo en de afstemming hierover; (3) 
Medezeggenschap en professional governance; en (4) Waarde en werking van een 
governancecode en andere instrumenten voor goed bestuur. 
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Het evaluatieprogramma van de monitoringscommissie omvat verschillende activiteiten: de 
realisatie van een essay, uitvoering van een werkconferentie en regionale 
rondetafelbijeenkomsten. Om hiervoor input te generen heeft het bestuur van de MBO Raad, 
het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) opdracht gegeven een survey-onderzoek uit 
te voeren naar de praktijk van goed bestuur bij mbo-instellingen, specifiek ten aanzien van 
de werkbaarheid en de naleving van de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’, in 2018 
 
Onderdeel van de opdracht aan ecbo was daarbij een vergelijking te maken – waar 
mogelijk- met de onderzoeken naar de naleving van de eerdere governance codes, 
respectievelijk met het onderzoek naar de naleving van de Code goed bestuur in de bve-
sector in 2012 (ecbo, 2012) en het onderzoek Implementatie Governancecode BVE in 2007. 
(Max Goote Kenniscentrum, 2008) 
 
Het onderzoek vond plaats in de periode van januari 2018 tot oktober 2018.  
De uitvoering was in handen van ecbo-onderzoekers José Hermanussen (projectleider), 
Denise Bijman en Patricia Brouwer. Ronald Stevens (onderzoeker bij het Zijlstra Center, VU 
Amsterdam en expert in governancevraagstukken in de publieke sector) heeft een adviesrol 
vervuld ten aanzien van de aanpak en conceptrapportage van het onderzoek. In de 
voorliggende publicatie doen we verslag van de bevindingen. 

1.1 Doel onderzoek 

Het doel van het survey onderzoek is zicht te geven in de huidige stand van zaken wat 
betreft goed bestuur in de mbo-sector. Het gaat daarbij ten eerste om inzicht in: (a) De 
daadwerkelijke naleving van de bepalingen voor colleges van bestuur in hoofdstuk 3 van de 
‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ en van de bepalingen voor raden van toezicht in 
hoofdstuk 4 van deze code, en (b) de uitoefening van intern toezicht, bestuur en 
medezeggenschap bij mbo-instellingen zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de ‘Branchecode 
goed bestuur in het mbo’. Het onderzoek dient ten tweede, op punten waar mogelijk, een 
vergelijking te maken tussen de huidige stand van zaken en die in 2012 en 2007.  

1.2 Onderzoeksvragen 

In het onderzoek stonden de volgende onderzoeksvragen centraal:  
1. Wat is de stand van zaken ten aanzien van de naleving van de ‘Branchecode goed 

bestuur in het mbo’? 
a. Wat is de stand van zaken ten aanzien van de naleving van de ‘Branchecode goed 

bestuur in het mbo’ voor colleges van bestuur? 
b. Wat is de stand van zaken ten aanzien van de naleving van de Branchecode goed 

bestuur in het mbo voor raden van toezicht? 
2. Wat is de stand van zaken ten aanzien van de uitoefening van intern toezicht, bestuur 

en medezeggenschap uit de ‘Branchecode goed bestuur in mbo’? 
3. Welke vergelijkende uitspraken over goed bestuur in de mbo-sector kunnen worden 

gedaan over de periode 2007-2018? 
a. Hoe verhoudt de actuele stand van zaken ten aanzien van de naleving van de 

‘Branchecode goed bestuur mbo in 2018’ zich tot de naleving in 2007 en 2012? 
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b. Hoe verhoudt de actuele stand van zaken ten aanzien van de uitoefening van intern 
toezicht, bestuur en medezeggenschap uit de ‘Branchecode goed bestuur in het 
mbo’ in 2018 zich tot uitoefening hiervan in 2007 en 2012? 

 
Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvragen zijn de voorzitters van respectievelijk 
besturen, de raden van toezicht en de medezeggenschapsorganen bevraagd van alle 
(publieke) mbo-instellingen in Nederland. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 beschrijven we de onderzoeksmethode die is toegepast. Aansluitend komen 
in hoofdstuk 3 de resultaten en conclusies aan bod. In de bijlagen is de 
onderzoeksverantwoording opgenomen. 
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 Methode 

2.1 Onderzoeksontwerp 

Om tot een adequate beantwoording van de onderzoeksvragen te komen is een 
onderzoeksdesign nodig waarmee de stand van zaken ten aanzien van verschillende 
elementen uit de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’, vanuit verschillende perspectieven 
(college van bestuur (CvB), raden van toezicht (RvT), medezeggenschapsorganen (MR)) in 
kaart kan worden gebracht, samenhangen kunnen worden blootgelegd en ontwikkelingen in 
de tijd kunnen zichtbaar gemaakt worden door een retrospectieve vergelijking met de stand 
van zaken in 2007 en 2012. 
In deze paragraaf schetsten we – gekoppeld aan de kernelementen ‘Branchecode goed 
bestuur in het mbo – welke aanpak we hebben ontwikkeld en gehanteerd. Voor een goed 
begrip beschrijven we eerst de kernelementen uit de code. 
 
A. Principes en uitgangspunten (soft controls) 
Goed bestuur is voor een deel niet in regels te vatten maar in kernwaarden, cultuur, gedrag, 
bestuurlijk vermogen, leiderschap en professionaliteit. Deze zaken laten zich niet in 
toetsbare regels, bepalingen of afspraken vatten. Daarom zijn ze niet handhaafbaar als 
lidmaatschapseisen en lenen ze zich alleen om elkaar collegiaal aan te spreken in 
verenigingsverband als dat nodig is (zie hoofdstuk 2 ‘Branchecode goed bestuur’, MBO Raad, 
2013). 
Soft en hard controls moeten met elkaar in samenhang worden bezien. Het niet goed 
toepassen van soft controls als waarden, normen en attitudes kan leiden tot zaken die fout 
gaan bij hard controls. Ten aanzien van vier onderwerpen zijn soft controls bepaald: 
1. publieke belangen; 
2. goed bestuur in kernwaarden, cultuur en gedrag; 
3. goed bestuur in bestuurlijk vermogen, leiderschap en professionaliteit; 
4. goed bestuur in het organiseren van tegenspraak; sleutelwoorden: dialoog, zeggenschap 

en medezeggenschap. 
 
B. Hard controls: verantwoordelijkheden en aanbevelingen 
In de code zijn 19 verantwoordelijkheden van colleges van bestuur opgenomen. Deze zijn 
bedoeld als hard controls. Het gaat hier om concrete, toetsbare bepalingen die als 
lidmaatschapseisen gelden voor de vereniging MBO Raad1 (zie hoofdstuk 3 van de code.MBO 
Raad, 2013). 
In de code zijn tevens 19 aanbevelingen voor raden van toezicht opgenomen. (zie hoofdstuk 
4 van de code, MBO Raad, 2013). De raden vormen onderdeel van de rechtspersonen, die 
lid zijn van de vereniging MBO Raad, maar oefenen integraal en onafhankelijk toezicht uit, in 
het bijzonder op het college van bestuur en houden daarbij rekening met het 
instellingsbelang en het publieke belang. Vanwege de onafhankelijke basis kunnen daaraan 
geen lidmaatschapseisen worden verbonden.  
Bij de hard controls is het principe ‘pas toe of leg uit’ van toepassing. Dat wil zeggen: als 
een instelling aan onderdelen van deze eisen niet voldoet, legt de instelling in het 
geïntegreerd jaardocument uit waarom dat zo is. Deze uitleg dient expliciet en plausibel te 

                                                
1 De MBO Raad is geen vereniging van bestuurders in het mbo, maar een vereniging van rechtspersonen, die mbo-
instellingen in stand houden. 
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zijn Op advies van de monitoringscommissie is dit principe van pas toe of leg uit, niet 
meegenomen in het survey-onderzoek.  
 
Verschillen  
Vergeleken met de vorige codes (2006, 2009) zijn er de volgende verschillen: 
• Het fenomeen lidmaatschapseisen voor aansluiting bij de MBO Raad is voor het eerst 

toegepast in de code die per 1 januari 2014 in werking is getreden. Ook op het vlak van 
de benoemen van soft controls zijn elementen toegevoegd of anders geordend.  

• Tevens is de positie van de raden van toezicht veranderd (naast de wettelijke eisen geen 
lidmaatschapseisen voor aansluiting bij MBO Raad) (Monitoringscommissie, 2016). 

In de loop de tijd zijn er dus elementen toegevoegd of veranderd.  
De monitoringscommissie constateert met betrekking tot de naleving van de code in 2016 
dat er met name meer aandacht nodig is voor soft controls in relatie tot hard controls, goed 
werkgeverschap, zorgplicht voor goede medezeggenschap. In ons onderzoeksontwerp is 
daarmee rekening gehouden. 

2.2 Instrumenten en technieken 

Ter beantwoording van de onderzoeksvragen, hebben we als methode een online enquête 
ingezet onder voorzitters van respectievelijk college van bestuur, raad van toezicht, 
ondernemingsraad, ouderraad en studentenraad. 
Om de bevragingslast voor respondenten beperkt te houden, is gekozen voor gesloten 
vragen. Dit survey-onderzoek is deels een replicatie van het onderzoek dat ecbo in 2012 
heeft uitgevoerd (zie Thomsen & Van de Venne, 2012), zodat er een longitudinale 
vergelijking 2007 - 2012 - 2018 mogelijk is. Daarnaast hebben we gebruikgemaakt van 
relevante schalen en items uit andere onderzoeken (zie voor nadere toelichting bijlage 1 
onderzoeksverantwoording). 
 
Teneinde een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van de stand van zaken, hebben we 
daar – daar waar mogelijk – alle geledingen (CvB, RvT en medezeggenschapsorganen) op 
vergelijkbare componenten bevraagd. Onze onderliggende aanname was dat wanneer de 
CvB’s, RvT’s en medezeggenschapsorganen tot min of meer gelijke scores komen en weinig 
verschillen laten zien, de kans groter is dat de scores een betrouwbaar beeld geven van de 
werkelijkheid. Bovendien kunnen de verschillen tussen geledingen een belangrijk 
aangrijpingspunt vormen voor reflectie achteraf op instellingsniveau maar ook bijvoorbeeld 
tijdens de rondetafelgesprekken die de monitoringscommissie van de MBO Raad 
voornemens is te houden. 
 
In bijlage 1 Onderzoeksverantwoording is een uitgebreide toelichting gegeven op de 
onderliggende itemschalen in de vragenlijsten, de wijze van dataverzameling en data-
analyse.  
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 Resultaten 

In dit hoofdstuk presenteren we de uitkomsten van de enquêtes. De respons op de enquête 
bedroeg bij geledingen college van bestuur (CvB) en ondernemingsraad (OR) respectievelijk 
87% en 79%. Bij de andere geledingen was de respons minder hoog: raad van toezicht 
(RvT) (55%) en studentenraad 27%. Op het niveau van de ouderraad was de respons zeer 
laag: slechts van 2 instellingen hebben we gegevens ontvangen. De gegevens van de 
ouderraad zijn derhalve niet verder meegenomen bij de analyses en resultaatbeschrijving. 
Een uitgebreide responsverantwoording opgenomen in bijlage 2. Bij complexe en 
informatierijke tabellen is met kleuren aangegeven wat de meest gegeven antwoorden zijn 
(groen) en minst gegeven antwoorden (rood).  
 
In dit hoofdstuk komt achtereenvolgens aan de orde: 
• achtergrondkenmerken; 
• naleving bepalingen goed bestuur; 
• taken en rolvervulling; 
• publieke belangen; 
• kernwaarden, cultuur en gedrag; 
• organiseren van tegenspraak en medezeggenschap; 
• relatie omvang en verstedelijking van instellingen met naleving en toepassing van de 

code. 

3.1 Achtergrondkenmerken 

Deze eerste paragraaf is gewijd aan achtergrondgegevens over de representativiteit van de 
onderzoeksresultaten en algemene informatie over de samenstelling van de colleges van 
bestuur, raden van toezicht en medezeggenschapsorganen. De verschillende onderwerpen 
worden gepresenteerd in de vorm van tabellen en afgesloten met conclusies. 

 Tabellen representativiteit 
In totaal bestaat het respondentbestand uit 152 respondenten. Tabel 3.1 laat de verdeling 
zien over de vier geledingen. 
 
Tabel 3.1 Verdeling respons naar geleding 
  Aantal (n) %  
College van bestuur (CvB) 55 36% 
Raad van toezicht (RvT) 33 22% 
Ondernemingsraad (OR) 45 30% 
Studentenraad (SR) 19 13% 
Totaal 152 100% 

 
We zijn nagegaan in hoeverre de responsverdeling per geleding representatief is voor de 
mbo-sector. Daarbij is gekeken naar het type instelling en naar instellingsomvang, in termen 
van aantal studenten en medewerkers. Er is tevens – waar mogelijk – een vergelijking 
gemaakt met de voorgaande monitoren in 2007 en 2012.  
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De tabellen hier (3.2 tot en met 3.7) geven een beeld van de resultaten. Respondenten 
hebben niet altijd alle vragen ingevuld: in de antwoordtabellen wordt dit per vraag zichtbaar 
in de afwijking van het aantal (n) per geleding, in vergelijking met de aantallen genoemd in 
tabel 3.1. 

 
Tabel 3.2 Verdeling naar type instelling, college van bestuur  

2007 2012 2018  
Resp. groep 
(N=46) 

Populatie Resp. groep 
(N=39) 

Populatie Resp. groep 
(N=55) 

Populatie 

 
At. %  At. %  At. %  At. %  At. %  At. %  

Roc 31 67,4 42 61,8 26 66,7 41 65,1 36 65,5 42 65,6 
Aoc 10 21,7 13 19,1 8 20,5 10 15,8 8 14,5 11 17,2 
Vakschool 5 10,9 13 19,1 5 12,8 11 17,5 11 20,0 11 17,2 
Overig 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,6 0 0,0 0 0,0 

* n. = aantal. 
 
Tabel 3.3 Type instelling RvT en medezeggenschap 

Raad van Toezicht Ondernemingsraad Studentenraad  
2007 2018 

 
2018 

 
2018 

 
 
 

 
Resp. 
groep  

(N=38) 

Populatie Resp. 
groep 

(N=32) 

Populatie Resp. 
groep 

(N=45) 

Populatie Resp.groep 
(N=17) 

Populatie 

 
At. %  At. %  At. %  At. %  At. %  At. %  At. %  At. %  

Roc 28 73,7 42 61,8 23 71,9 42 65,6 34 75,6 42 65,6 14 82,4 42 65,6 
Aoc 6 15,8 13 19,1 4 12,5 11 17,2 5 11,1 11 17,2 2 11,8 11 17,2 
Vakschool 4 10,5 13 19,1 5 15,6 11 17,2 6 13,3 11 17,2 1 5,9 11 17,2 
Overig 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

* At. = aantal. 
 
Tabel 3.4 Verdeling naar grootte instelling (aantal studenten) CvB  

2007 2012 2018  
Resp. 
groep 

(N=46) 

Populatie Resp. 
groep 

(N=39) 

Populatie Resp. 
groep 

(N=53) 

Populatie 

 
At. %  At. %  At. %  At. %  At. %  At. %  

Klein (<5.000) 20 43,5 30 45,5 15 38,5 26 41,3 21 39,6 27 42,2 
Middelgroot (5.000 - 10.000) 14 30,4 16 24,2 11 28,2 15 23,8 12 22,6 17 26,6 
Groot (>10.000) 12 26,1 20 30,3 13 33,3 22 34,9 20 37,7 20 31,3 

* At. = aantal. 
 
Tabel 3.5 Verdeling naar grootte instelling (aantal studenten) RvT  

2007 2018  
Respondentgroep 

(N=37) 
Populatie Respondentgroep 

(N=30) 
Populatie 

 
Aantal %  Aantal %  Aantal %  Aantal %  

Klein (<5.000) 10 27,0 30 45,5 8 26,7 27 42,2 
Middelgroot (5.000-10.000) 11 29,7 16 24,2 14 46,7 17 26,6 
Groot (>10.000) 16 43,2 20 30,3 8 26,7 20 31,3 
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Tabel 3.6 Verdeling naar grootte instelling (aantal medewerkers) CvB  
2012 2018  

Respondentgroep 
(N=40) 

Populatie Respondentgroep 
(N=54) 

Populatie 
 

Aantal %  Aantal  %  Aantal %  Aantal  %  
Klein (<5.000) 13 33,3 22 35,5 20 37,0 23 35,9 
Middelgroot 12 30,8 17 27,4 11 20,4 20 31,3 
(5.000-10.000) 

        

Groot (>10.000) 14 35,9 23 37,1 23 42,6 21 32,8 
 
 
Tabel 3.7 Verdeling naar grootte instelling (aantal medewerkers) RvT* 

 2018  
Respondentgroep 

(N=30) 
Populatie 

 
Aantal %  Aantal  %  

Klein (<5.000) 8 26,7 23 35,9 
Middelgroot 15 50,0 20 31,3 
(5.000-10.000) 

    

Groot (>10.000) 7 23,3 21 32,8 
*Vraag is in de monitor 2007 niet gesteld. 

 Conclusies representativiteit 
• Bij de colleges van bestuur is sprake van een lichte ondervertegenwoordiging van aoc’s 

en een lichte oververtegenwoordiging van vakscholen. In voorgaande jaren was dit nog 
andersom. Het percentage roc’s komt bijna exact overeen met de populatie. De 
respondentgroep CvB kan dus wat betreft type instelling als representatief worden 
beschouwd.  

• Bij de raden van toezicht is er een oververtegenwoordiging van roc’s en een 
ondervertegenwoordiging van aoc’s. In 2007 was dit ook het geval. Het percentage 
vakscholen komt goed overeen met de populatie, terwijl er in 2007 nog sprake was van 
een ondervertegenwoordiging van vakscholen. De respondentgroep RvT kan dus wat 
betreft type instelling als representatief worden beschouwd.  

• Bij de medezeggenschapsorganen (OR en studentenraad) is sprake van een 
oververtegenwoordiging van roc’s en een ondervertegenwoordiging van aoc’s en 
vakscholen. De respondentgroep OR kan wat betreft type instelling toch als redelijk 
representatief worden beschouwd. Bij de studentenraad is er sprake van een sterkere 
ondervertegenwoordiging van vakscholen ten opzichte van roc’s en is de respons wat 
betreft type instelling wat minder representatief.  

• Bij de respondentgroep ‘CvB’ is er zowel wat betreft de grootte van instellingen in 
termen van aantal studenten als aantal medewerkers sprake van een lichte 
oververtegenwoordiging van grote instellingen en een lichte ondervertegenwoordiging 
van middelgrote instellingen, hoewel dit sterker het geval is bij het aantal medewerkers. 
In voorgaande jaren was dit nog andersom. Het percentage kleine instellingen komt 
goed overeen met de populatie en dat maakt de respondentgroep CvB wat betreft 
grootte van de instelling representatief.  

• Bij de respondentgroep ‘RvT’ is zowel wat betreft grootte van instellingen in termen van 
aantal studenten als aantal medewerkers sprake van een ondervertegenwoordiging van 
kleine instellingen en een oververtegenwoordiging van middelgrote instellingen. 
Daarnaast is ook sprake van een lichte ondervertegenwoordiging van grote instellingen. 
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Ook in 2007 was er een ondervertegenwoordiging van kleine instellingen in termen van 
aantal studenten, al was er toen juist sprake van een oververtegenwoordiging van grote 
instellingen. De respondentgroep RvT is wat betreft grootte van de instelling daarom 
wat minder representatief.  

 Tabellen samenstelling geledingen 
Bij de samenstelling van de geledingen is gekeken naar aantallen, leeftijd en geslacht. Bij de 
medezeggenschapsorganen is tevens nagegaan welke functieniveaus zijn vertegenwoordigd 
en of er verspreiding is over de verschillende segmenten van de onderwijsinstelling. 
 
Tabel 3.8 Aantal leden CvB? 
           2007          2012          2018 

 
Aantal 
(N=45) %  

Aantal  
(N=39) %  

Aantal 
(N=54) %  

1 lid 3 6,7 5 12,8 13 24,1 
2 leden 33 73,3 25 64,1 33 61,1 
Meer dan 2 9 20 9 23,1 8 14,8 

 
 
Tabel 3.9 Aantal leden RvT? 
         2007             2018 

 
Aantal 
(N=36) %  

Aantal 
(N=29) %  

Minder dan 5 leden 1 2,8 1 3,4 
5 leden 7 19,4 10 34,5 
6 leden 13 36,1 9 31,0 
7 leden 12 33,3 6 20,7 
Meer dan 7 leden 3 8,3 3 10,3 

 
 
Tabel 3.10 Aantal leden medezeggenschap 
         OR       Studentenraad 

 
Aantal 
(N=42) %  

Aantal 
(N=17) %  

Minder dan 5 leden 1 2,4 2 11,8 
5-10 leden 15 35,7 11 64,7 
11-15 leden 24 57,1 2 11,8 
Meer dan 15 leden 2 4,8 2 11,8 

 
 
Tabel 3.11 Samenstelling OR 
 N Ja  Nee  

  Aantal %  Aantal %  
Onderwijsgevend personeel 40 39 97,5 1 2,5 
Onderwijsondersteunend personeel 40 38 95,0 2 5,0 
Verschillende colleges/sectoren//units/branches 42 40 95,2 2 4,8 

 
 
Tabel 3.12 Samenstelling studentenraad 
 N Ja Nee 

  Aantal %  Aantal %  
Alle locaties/sectoren 15 7 46,7 8 53,3 
Alle opleidingsniveaus 16 6 37,5 10 62,5 
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Tabel 3.13 Verdeling naar leeftijd CvB 

 
31 dec 2006 

(N=36) 
31 dec 2011 

(N=38) 
2018 

(N=54) 
 Aantal %  Aantal %  Aantal %  

Jonger dan 30 jaar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
30-39 jaar 1 1,1 1 1,2 0 0,0 
40-49 jaar 25 26,6 14 16,9 12 12,0 
50-59 jaar 63 67,0 54 65,0 51 51,0 
60-69 jaar 5 5,0 14 16,9 37 37,0 
70 jaar en ouder 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 
 
Tabel 3.14 Verdeling naar leeftijd RvT 

 
31 dec 2006 

(N=37) 
2018 

(N=29) 
 Aantal %  Aantal %  
Jonger dan 30 jaar 0 0,0 0 0,0 
30-39 jaar 9 3,9 8 4,6 
40-49 jaar 50 21,6 40 23,1 
50-59 jaar 112 48,5 66 38,2 
60-69 jaar 59 25,5 54 31,2 
70 jaar en ouder 1 0,4 5 2,9 

 
 
Tabel 3.15 Verdeling naar leeftijd OR? 

 
Aantal  
(N=41) %  

Jonger dan 30 jaar 15 3,4 
30-39 jaar 60 13,7 
40-49 jaar 73 16,6 
50-59 jaar 153 34,9 
60-69 jaar 138 31,4 
70 jaar en ouder 0 0,0 

 
 
Tabel 3.16 Verdeling naar leeftijd studentenraad? 

 
Aantal  
(N=16) %  

Jonger dan 18 jaar 32 23,9 
19-22 jaar 100 74,6 
23-26 jaar 2 1,5 
27-30 jaar 0 0,0 
Ouder dan 30 0 0,0 

 
 
Tabel 3.17 Verdeling man/vrouw binnen CvB? 

 
31 dec 2006 

(N=45) 
31 dec 2011 

(N=58) 
2018 

(N=55) 
 Aantal %  Aantal %  Aantal %  

Man 78 78,0 55 69,6 73 71,6 
Vrouw 22 22,0 24 30,4 29 28,4 
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Tabel 3.18 Verdeling man/vrouw binnen RvT? 
 31 dec 2006 2018 

 
Aantal 
(N=37) %  

Aantal 
(N=29) %  

Man 180 77,9 110 63,6 
Vrouw 51 22,1 63 36,4 

 
 
Tabel 3.19 Verdeling man/vrouw binnen medezeggenschap 
 2018 OR Studentenraad 

 Aantal %  Aantal %  
Man 277 61,6 71 19,1 
Vrouw 173 38,4 300 80,9 

 Conclusie samenstelling 
• De meeste instellingen (61,1%) hebben twee CvB-leden, net als voorgaande jaren. Het 

aandeel CvB’s met één lid, is sinds voorgaande jaren toegenomen ten opzichte van het 
aantal CvB’s met meer dan twee leden. 

• De meeste instellingen (65,5%) hebben vijf à zes RvT-leden, terwijl in 2007 de meeste 
instellingen nog zes a zeven RvT leden hadden.  

• De meeste instellingen (57,1%) hebben 11-15 OR leden en 5-10 studentenraadleden 
(64,7%).  

• In bijna alle instellingen is in de OR zowel onderwijsgevend als onderwijsondersteunend 
personeel vertegenwoordigd en zijn verschillende colleges/sectoren/units/branches 
vertegenwoordigd.  

• In de studentenraden van meer dan de helft van de instellingen zijn niet alle 
locaties/sectoren en opleidingsniveau vertegenwoordigd.  

• De meeste CvB-leden (51%) vallen nog steeds in de categorie 50-59 jaar, al is het 
aandeel 60-69-jarigen sinds vorig jaar weer gestegen. 

• De meeste RvT-leden (38%) vallen ook nog steeds in de categorie 50-59 jaar, ook daar 
is het aandeel 60-69-jarigen ten opzichte van 2007 gestegen.  

• De vergrijzing zet zich dus voort bij CvB- en RvT-leden. 
• In de OR zijn de meeste leden (70%) 50-69 jaar oud. 
• De meeste studentenraadleden (75%) zijn 19-22 jaar oud, een groot deel (24%) is 

jonger dan 18 jaar en een heel klein aandeel (1,5%) is ouder dan 22 jaar. 
• De CvB’s bestaan nog steeds voor het grootste deel uit mannen (72%), dit beeld komt 

overeen met de vorige monitor.  
• Ook de RvT bestaat voor het grootste deel uit mannen (64%), al zijn er 

verhoudingsgewijs wel meer vrouwelijke leden dan in 2007. 
• In de OR is het grootste deel van de leden ook man (62%), de verdeling komt overeen 

met de RvT.  
• In de studentenraad daarentegen is het overgrote deel (81%) vrouw. 

3.2 Naleving bepalingen goed bestuur (hard controls) 

In deze paragraaf bespreken we of in de optiek van CvB en RvT de bepalingen voor goed 
bestuur worden nageleefd door henzelf. We hebben de geledingen gevraagd niet alleen de 
eigen bepalingen te scoren maar ook de codes van de andere partij te beoordelen op 
naleving. 
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In overleg met de monitorcommissie zijn de geledingen niet op alle 19 codes bevraagd maar 
is een weloverwogen selectie gemaakt van een aantal kerncodes. Dit om de bevragingslast 
voor de respondenten binnen de perken te houden. We tonen hierna de uitkomsten in de 
vorm van tabellen en bespreken in welke mate de percepties van CvB’s en RvT’s over de 
naleving overeenkomen. We sluiten af met enkele overall conclusies. 

 Tabellen CvB 
 
Tabel 3.20 Strategische meerjarenplannen  

CVB  RVT 
 
Het CvB… 

Ja Nee Ja Nee Weet ik  niet 
At. %  At. %  At. %  At. %  At. %  

formuleert periodiek strategische 
meerjarenbeleidsplannen 

54 100,0 0 0,0 30 100,0 0 0,0 0 0,0 

inclusief een continuïteitsparagraaf 55 100,0 0 0,0 30 100,0 0 0,0 0 0,0 
zorgt hierbij tevens voor 
aanwezigheid en gebruik van een 
systeem van risicomanagement 

49 90,7 5 9,3 25 83,3 3 10,0 2 6,7 

* At. = aantal. 
 
 
Tabel 3.21 Actief en periodiek informeren 
 CVB  RVT 
Het CvB informeert de RvT actief en 
periodiek over de ontwikkelingen in de 
instelling op het terrein van… 

Ja Nee Ja  Nee  

At. %  At. %  At. %  At. %  
onderwijs 55 100,0 0 0,0 30 100,0 0 0,0 
financiën 55 100,0 0 0,0 30 100,0 0 0,0 
personeel 55 100,0 0 0,0 30 100,0 0 0,0 
huisvesting 55 100,0 0 0,0 30 100,0 0 0,0 

* At. = aantal. 
 

 
Tabel 3.22 Ruimte voor onderzoek 

Het CvB biedt de RvT… 
Ja Nee 

Aantal %  Aantal %  
de ruimte om indien gewenst zelf informatie in te winnen 55 100,0 0 0,0 
de ruimte om indien gewenst zelf onderzoek te doen 52 96,3 2 3,7 

 
 
Tabel 3.23 Ruimte voor onderzoek 

De RvT… 
Ja Nee 

Aantal %  Aantal %  
wint, indien gewenst, zelf informatie in 30 100,0 0 0 
doet, indien gewenst, zelf onderzoek 21 72,4 8 27,6 

 
 
  



18 ecbo                Branchecode goed bestuur mbo. Stand van zaken 2018 

Tabel 3.24 Integriteitscode 

Het CvB draagt… 

Cvb Rvt 
2018 2018  

Ja Nee Ja nee Ja nee 
At. %  At. %  At. %  At. %  At. %  At. %  

zorg voor een 
integriteitscode 26 66,7 13 33,3 52 98,1 1 1,9 27 93,1 2 6,9 
dit in overleg met de OR 20 67,9 6 23,1 52 98,1 1 1,9 27 93,1 2 6,9 

* At. + aantal 
 

Tabel 3.25 Onregelmatigheden 
Het CVB zorgt ervoor dat werknemers van de instelling zonder gevaar voor hun rechtspositie kunnen 
rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen hun instelling aan een daartoe aan te wijzen 
functionaris 

 CvB RVT 
N Ja Nee N Ja Nee 

Aantal Aantal %  Aantal %  Aantal Aantal %  Aantal %  
54 54 100,0 0 0 30 29 97 1 3,3 

 
 
Tabel 3.26 Evaluatie  
 
Het CvB…. 

CVB  RVT 
Ja Aantal %  Nee Aantal %  Ja Aantal %  Nee Aantal %  

evalueert jaarlijks het 
eigen functioneren 

49 90,7 5 9,3 25 83,3 5 16,7 

legt de conclusies en 
afspraken van die 
jaarlijkse evaluatie 
schriftelijk vast 

43 79,6 11 20,4 21 72,4 8 27,6 

en verantwoordt zich 
hierover in het 
Geïntegreerd 
Jaardocument 

32 59,3 22 40,7 21 72,4 8 27,6 

 
 
Tabel 3.27 Geïntegreerd Jaardocument 

Het CVB 
verantwoordt zich in 
het Geïntegreerd 
Jaardocument over… 

CVB  RVT 
Ja 

Aantal 
%  Nee 

Aantal 
%  Ja 

Aantal 
%  Nee 

Aantal 
%  

de werking en 
resultaten van het 
interne 
risicomanagement 

51 94,4 3 5,6 27 90,0 3 10,0 

de meerjarige 
continuïteit binnen 
de instelling 

54 100,0 0 0,0 30 100,0 0 0,0 
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Tabel 3.28 Dialoog externe belanghebbenden 
Het CVB zorgt ervoor 
dat de doelstellingen 
en de aanpak van de 
dialoog met externe 
belanghebbenden in 
de organisatie wordt… 

CVB  RVT 
 
 

Ja  
Aantal 

 
 
 

%  

 
 

Nee  
Aantal 

 
 
 

%  

 
 

Ja 
Aantal 

 
 
 

%  

 
 

Nee 
Aantal 

 
 
 

%  

geformaliseerd 44 83,0 9 17,0 22 73,3 8 26,7 
verankerd 45 83,3 9 16,7 23 76,7 7,0 23,3 
en onderhouden 51 92,7 4 7,3 27 90,0 3 10,0 

 
 
Tabel 3.29 Afstemmen in de regio 

CVB RVT 
Ja Nee Ja nee 

Aantal %  Aantal %  Aantal %  Aantal %  
54 100,0 0 0 29 96,7 1 3,3 

 
 
Tabel 3.30 Overleg vereniging MBO Raad 
 
Het CVB voert overleg met andere leden van de vereniging 
MBO Raad… 

CVB  RVT 
J
a 
At
. 

%  Ne
e 

At. 

%  J
a  
At
. 

%  Ne
e  

At. 

%  

die in dezelfde regio opleidingen aanbieden en die onder 
druk staan vanwege geringe arbeidsmarktperspectieven 

5
3 

98,1 1 1,
9 

2
8 

96,
6 

1 3,
4 

en indien nodig ook overleg met het regionaal bedrijfsleven 5
4 

100,
0 

0 0,
0 

2
8 

96,
6 

1 3,
4 

met de bedoeling met deze partijen tot afspraken en 
afstemming te komen 

5
4 

100,
0 

0 0,
0 

2
8 

96,
6 

1 3,
4 

* At. = aantal. 

 Conclusie naleving bepalingen goed bestuur CvB  
• Alle CvB’ers en RvT’ers geven aan dat het CvB periodiek strategische meerjarenplannen 

formuleert inclusief een continuïteitsparagraaf. Het grootste deel van de CvB’ers zorgt 
hierbij ook voor de aanwezigheid en het gebruik van een systeem van 
risicomanagement, 91% van de CvB’ers geeft aan dat dit gebeurt en 83% van de 
RvT’ers. 

• Alle CvB’ers en RvT’ers geven aan dat het CvB de RvT actief en periodiek informeert 
over de ontwikkelingen in de instelling op het terrein van onderwijs, financiën, personeel 
en huisvesting.  

• Alle CvB’ers en RvT’ers geven aan dat het CvB de RvT de ruimte biedt om zelf informatie 
in te winnen en dat het RvT deze ruimte ook pakt. Bijna alle CvB’ers (96%) geven de 
RvT ook de ruimte om zelf onderzoek te doen, echter niet alle RvT’ers pakken deze 
ruimte (72,4%).  

• Ten opzichte van 2012 dragen meer CvB’ers zorg voor een integriteitscode in overleg 
met de ondernemingsraad (98%). Ook de RvT geeft aan dat dit in hoge mate gebeurt 
(93%).  

• Met uitzondering van één RvT-er, geven alle CvB’ers en RvT’ers aan dat het CvB ervoor 
zorgt dat werknemers van de instelling zonder gevaar voor hun rechtspositie kunnen 
rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen hun instelling aan een daartoe 
aangewezen functionaris.  
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• Het grootste deel van de CvB’ers evalueert jaarlijks het eigen functioneren: 91% van de 
CvB’ers geeft dit aan en 83% van RvT’ers. Een kleiner deel legt over deze evaluatie de 
conclusies en afspraken vast en verantwoordt zich hierover in het Geïntegreerd 
Jaardocument. Van de CvB’ers geeft 41% aan zich niet te verantwoorden over de 
evaluatie in het Geïntegreerd Jaardocument.  

• Alle CvB’ers en RvT- ers geven aan dat het CvB zich over de meerjarige continuïteit 
binnen de instelling verantwoordt in het Geïntegreerd Jaardocument, het grootste deel 
(ongeveer 90%) geeft ook aan dat het CvB zich verantwoordt over de werking en 
resultaten van het interne risicomanagement.  

• Het grootste deel (ongeveer 90%) van de CvB’ers en RvT’ers geeft aan dat het CvB 
ervoor zorgt dat de doelstellingen en de aanpak van de dialoog met externe 
belanghebbenden in de organisatie wordt onderhouden. Een kleiner deel geeft aan dat 
deze doelstellingen en aanpak ook worden geformaliseerd en verankerd, waarbij het 
percentage RvT (respectievelijk 73% en 77%) lager ligt dan het CvB (83%).  

• Alle CvB’ers en ook bijna alle RvT’ers geven aan dat het CvB in overleg treedt met 
andere leden van de vereniging MBO Raad als het van plan is een reguliere opleiding te 
starten in regio’s waarin andere leden actief zijn. Slechts één RvT-lid geeft aan dat dit 
niet gebeurt.  

• Bijna alle CvB’ers en RvT’ers geven aan dat het CvB overleg voert met andere leden van 
de vereniging MBO Raad uit dezelfde regio die onder druk staan vanwege geringe 
arbeidsmarktperspectieven en het regionale bedrijfsleven om met die partijen tot 
afspraken en afstemming te komen.  

 Tabellen RvT 
 
Tabel 3.31 Deskundigheid bewaken 
 
De RvT zorgt er bij de samenstelling van 
het CvB en de RvT voor dat 
deskundigheid in voldoende mate 
aanwezig is, op het gebied van….. 

CVB  RVT 
Ja Nee Ja Nee 

Aantal %  Aantal %  Aantal %  Aantal %  
onderwijs 54 98,2 1 1,8 30 100,0 0 0,0 
financiën 55 100,0 0 0,0 30 100,0 0 0,0 
huisvesting 47 87,0 7 13,0 25 83,3 5 16,7 
personeelsbeleid 51 94,4 3 5,6 30 100,0 0 0,0 
organisatie en bedrijfsvoering 54 98,2 1 1,8 30 100,0 0 0,0 

 
 
Tabel 3.32 Betrekken medezeggenschap 
De RvT stelt zich actief op de hoogte 
van de ontwikkelingen in de 
organisatie door de algemene gang 
van zaken in de instelling te 
bespreken met…. 

CVB  RVT 
Ja Nee Ja Nee 

Aantal %  Aantal %  Aantal %  Aantal %  
minimaal 2x per jaar met de 
ondernemingsraad 52 94,5 3 5,5 30 96,8 1 3,2 
minimaal 2x per jaar met de 
studentenraad 49 89,1 6 10,9 22 75,9 7 24,1 
(indien daar sprake van is) minimaal 
2x per jaar met de ouderraad 19 51,4 18 48,6 9 45,0 11 55,0 
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Tabel 3.33 Evaluatie RvT 

De RvT … 

CVB  RVT 
Ja Nee Ja Nee 

Aantal %  Aantal %  Aantal %  Aantal %  
evalueert jaarlijks het eigen 
functioneren 54 98,2 1 1,8 29 96,7 1 3,3 
betrekt daarbij het onderdeel van het 
CvB 51 92,7 4 7,3 28 93,3 2 6,7 
legt de conclusies en afspraken 
schriftelijk vast 49 89,1 6 10,9 28 93,3 2 6,7 
en verantwoordt zich hierover in het 
Geïntegreerd Jaardocument 46 83,6 9 16,4 26 86,7 4 13,3 

 
 
Tabel 3.34 Evaluatie CvB 

De RvT maakt ten minste eens in de 
vier jaar een integrale balans op van 
het functioneren van het CvB…. 

CVB RVT 
Ja Nee Ja Nee 

Aantal %  Aantal %  Aantal %  Aantal %  
als geheel op basis 42 77,8 12 22,2 26 86,7 4 13,3 
op basis van ieder geval de 
gemaakte afspraken  
over doelen en prestaties 42 77,8 12 22,2 28 93,3 2 6,7 
met het oog op het actuele 
functioneren en de 
 toekomstige opgaven 43 79,6 11 20,4 27 90,0 3 10,0 

 
 
Tabel 3.35 Profielen RvT 
De RvT legt de openbare profielen voor de leden van de raad van 
toezicht voor advies voor aan het CvB.  

CVB RVT 
Ja Nee Ja Nee 

Aantal %  Aantal %  Aantal %  Aantal %  
53 96,4 2 3,6 30 100,0 0 0,0 

 Conclusie naleving bepalingen goed bestuur RvT 
• Het grootste deel (94% of meer) van de CvB’ers en RvT’er geeft aan dat de RvT bij de 

samenstelling van het CvB en de RvT ervoor zorgt dat deskundigheid op het gebied van 
onderwijs, financiën, personeelsbeleid en organisatie en bedrijfsvoering in voldoende 
mate aanwezig is. In iets mindere mate (83-87%) geven CvB en RvT aan dat het RvT bij 
de samenstelling ook let op deskundigheid op gebied van huisvesting.  

• Het grootste deel van de CvB’ers en RvT’ers (90% of meer) geeft aan dat de RvT zich 
actief op de hoogte stelt van ontwikkelingen in de organisatie door de algemene gang 
van zaken minimaal twee keer per jaar te bespreken met de ondernemingsraad en 
studentenraad, hoewel de RvT zelf aangeeft dit in mindere mate te doen met de 
studentenraad (76%).  

• Zowel de CvB’ers als RvT’ers geven aan dat het RvT de algemene gang van zaken 
minder vaak bespreekt met de ouderraad: 51% van de CvB geeft aan dat dit gebeurt en 
45% van de RvT.  

• Het grootste deel van de CvB’ers en RvT’ers (90% of meer) geeft aan dat de RvT 
jaarlijks het eigen functioneren evalueert, daarbij het onderdeel van het CvB betrekt en 
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de conclusies en afspraken schriftelijk vastlegt. Een iets kleiner deel (84% of meer) 
verantwoordt zich hierover in het Geïntegreerd Jaardocument.  

• Het grootste deel van de RvT’ers (85% of meer) geeft aan dat de RvT minstens eens in 
de vier jaar een integrale balans opmaakt van het functioneren van het CvB op basis van 
de gemaakte afspraken, over doelen en prestaties en met het oog op het actuele 
functioneren en de toekomstige opgaven. Het aantal CvB’ers dat aangeeft dat dit 
gebeurt ligt wat lager (rond de 80%).  

• Bijna alle CvB’ers en RvT’ers geven aan dat de RvT de openbare profielen voor leden 
van de RvT voor advies voorlegt aan het CvB. Slechts twee CvB’ers geven aan dat dit 
niet gebeurt.  

3.3 Taken en rolvervulling 

In deze paragraaf zoomen we nader in op de taken en rolvervulling van het CvB en de 
toezichtrol van de RvT daarbij. We presenteren eerst de tabellen en sluiten af met een set 
conclusies. 

 Tabellen  
 
Tabel 3.36 Wat zijn de 3 belangrijkste perspectieven van waaruit uw CvB bestuurt? 

 
2007 

(N = 42) 
2012 

(N = 39) 
2018 

(N = 54) 
 At. %  At. %  At. %  

Het perspectief van de continuïteit van de instelling 32 76,2 31 79,5 38 70,4 
Het perspectief van de regio(s) waarbinnen de instelling actief is 25 59,5 24 61,5 27 50,0 
Het perspectief van het ministerie van OCW 2 4,8 7 17,9 8 14,8 
Het perspectief van de samenleving 11 26,2 8 20,5 7 13,0 
Het perspectief van de deelnemers/studenten 38 90,5 36 92,3 50 92,6 
Het perspectief van het afnemend beroepenveld 16 38,1 11 28,2 31 57,4 
Het perspectief van vervolgonderwijs 1 2,4 0 0 1 1,9 

* At. = aantal. 
 
Tabel 3.37 Bestuursreglement 
 2012 2018 

 N Ja Nee N Ja Nee 
 At. At. %  At. %  At. At. %  At. %  

Is er sprake van een  
bestuursreglement? 39 38 97,4 1 2,6 54 53 98,1 1 1,9 
Zo ja, zijn er in de statuten  
bepalingen voor het CvB opgenomen? 39 39 100% 0 0 50 46 92,0 4 8,0 
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Tabel 3.38 Voor welke onderstaande aspecten zijn bepalingen in de statuten/het 
reglement opgenomen? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 
2007 

(N = 43) 
2018  

(N = 54) 
 Aantal %  Aantal %  
Bij een meerhoofdig CvB: De taken, verantwoordelijkheden  
en bevoegdheden per lid van het CvB   33 61,1 
Bij een meerhoofdig CvB: Welk(e) lid/leden van het CvB  
verantwoordelijk is/zijn voor het organiseren van overleg tussen 
de leden van het CvB   33 61,1 
Profiel en samenstelling CvB 33 76,7 35 64,8 
Bij een meerhoofdig CvB: Welk(e) lid/leden van het CvB 
verantwoordelijk is/zijn voor de kwaliteit van de besluitvorming 
binnen het CvB   27 50,0 
Wijze van omgang met de RvT 40 93,0 40 74,1 
Hoe de communicatie met de RvT wordt vorm gegeven   37 68,5 
Benoemingsprocedure CvB 31 72,1 39 72,2 
Functie en positie CvB-voorzitter 28 65,1 40 74,1 
Portefeuilleverdeling 19 44,2 29 53,7 
Vergaderwerkwijze 21 4,8 28 51,9 
Besluitvormingsprocedures 33 76,7 38 70,4 
Informatieverstrekking 26 60,5 32 59,3 
Belangenverstrengeling/onverenigbaarheid van functies 33 67,7 42 77,8 
Gedragsregels bestuursleden 24 55,8 32 59,3 
Evaluatie CvB 25 58,1 31 57,4 
Honorering CvB 15 34,9 21 38,9 
Verantwoording 30 69,8 37 68,5 
Anders 3 7,0 2 3,7 

 
 
Tabel 3.39 Het CvB zorgt voor:  

  %   

 Aantal N 

Volledig  
mee 

oneens 
Mee  

oneens Neutraal 
Mee  
eens 

Volledig 
 mee 
eens Mean 

Een transparante planning & control 
systematiek 49 0 0 6,1 44,9 49,0 4,43 
Een goed functionerend 
kwaliteitszorgsysteem 49 0 2,0 0 49,0 49,0 4,45 
Adequate informatie- en 
registratiesystemen 49 0 0 6,1 53,1 40,8 4,35 
Het bewaken van de registratie en 
verwerking van datagegevens 49 0 0 8,2 57,1 34,7 4,27 

Voldoende financiën en middelen 49 0 0 0 42,9 57,1 4,57 

Passende huisvesting 49 0 0 0 51,0 49,0 4,49 
Een kwalitatief HRM-systeem dat 
bijdraagt aan professionele sturing en 
ontwikkeling 49 0 2,0 12,2 38,8 46,9 4,31 
Een duidelijke communicatie- en 
besluitvormingsstructuur 49 0 0 6,1 61,2 32,7 4,27 
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Tabel 3.40 De RvT bewaakt dat het CvB zorg draagt voor.. 

  %   

 Aantal N 

Volledig  
mee 

oneens 
Mee  

oneens Neutraal 
Mee  
eens 

Volledig 
 mee 
eens Mean 

Een transparante planning & control 
systematiek 31 3,2 0 0 41,9 54,8 4,45 
Een goed werkend functionerend 
kwaliteitszorgsysteem 30 3,4 0 0 37,9 58,6 4,49 
Adequate informatie- en 
registratiesystemen 31 0 3,3 3,3 46,7 0 4,38 
Het bewaken van de registratie en 
verwerking van datagegevens 31 0 6,7 13,3 40,0 40,0 4,15 

Voldoende financiën en middelen 30 3,3 0 0 30,0 66,7 4,57 

Passende huisvesting 31 0 3,3 3,3 40,0 53,3 4,44 
Een kwalitatief HRM-systeem dat 
bijdraagt aan professionele sturing en 
ontwikkeling 31 0 0 9,7 51,6 38,7 4,29 
Een duidelijke communicatie- en 
besluitvormingsstructuur 31 0 0 10,0 53,3 36,7 4,28 

 
 
Tabel 3.41 Zicht hebben op financiën 

  %  

 Aantal N 

Volledig  
mee 

oneens 
Mee  

oneens Neutraal 
Mee  
eens 

Volledig 
 mee 
eens Mean 

De RvT heeft zicht op financiële risico's 30 3,3 0 0 33,3 63,3 4,5 
De RvT heeft zicht op de financiële 
situatie van de instelling 30 3,3 0,0 0 23,3 23,3 4,6 

Schaal ‘zicht hebben op financiën’ 30      4,6 

 Conclusie taken en rolvervulling 
• In alle drie de afgenomen monitoren (2007, 2012, 2018) is het perspectief van de 

deelnemers (studenten) het belangrijkste perspectief van waaruit het CvB bestuurt: 
meer dan 90% van de CvB geeft dit aan. Net als voorgaande jaren staat het perspectief 
van de continuïteit van de instelling op de tweede plek. Echter het percentage CvB’ers 
dat aangeeft vanuit dit perspectief te besturen is wel iets gedaald (van 80% in 2012 
naar 70% in 2018). Op de derde plaats staat met 57,4% van de CvB’ers het perspectief 
van het afnemend beroepenveld: dit perspectief is sterk gestegen ten opzichte van 
voorgaande monitoren. Het perspectief van de regio, dat in voorgaande monitoren nog 
op de derde plaats stond met 60%, wordt nu door minder CvB’ers geprioriteerd (50%).  

• Bijna alle CvB’ers geven aan dat er een bestuursreglement is. Echter er zijn niet bij alle 
instellingen bepalingen voor het CvB opgenomen in de statuten. Vier CvB’ers geven aan 
dat deze bepalingen niet zijn opgenomen, terwijl in 2012 nog alle CvB’ers aangaven dat 
dit het geval was.  

• Hoewel de meeste percentages dicht bij elkaar liggen, zijn over de 
belangenverstrengeling/onverenigbaarheid van functies, functie en positie van de CvB-
voorzitter en wijze en omgang met de RvT het vaakst bepalingen opgenomen in de 
statuten (rond de 75% van de instellingen).  
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• Over de honorering van het CvB zijn het minst vaak (39%) bepalingen opgenomen in de 
statuten. 

• Hoewel deze nog steeds vaak wordt gekozen, is het aandeel instellingen dat over de 
wijze en omgang met de RvT bepalingen op heeft genomen in de statuten het sterkst 
gedaald, van 93% in 2007 naar 74% in 2018. Ook het aandeel instellingen dat over het 
profiel en de samenstelling van het CvB bepalingen heeft opgenomen is gedaald: van 
77% in 2007 naar 65% in 2018.  

• De sterkste stijging ten opzichte van 2007 is zichtbaar bij het opnemen van bepalingen 
omtrent de vergaderwerkwijze: waar in 2007 nog maar 5% van de CvB’s aangaf dat dit 
het geval was, geeft in 2018 52% van de CvB’s dit aan. Ook het opnemen van 
bepalingen rondom de functie en positie van de CvB-voorzitter, portefeuilleverdeling en 
belangenverstrengeling/onverenigbaarheid van functies gebeurt relatief vaker dan in 
2007 (stijging van ongeveer 10%).  

• De meeste CvB’ers zijn het eens met stellingen die aangeven dat ze zorg dragen voor 
een transparante planning (gem. 4.43), een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem 
(gem. 4.45), adequate informatie- en registratiesystemen (gem. 4.35), het bewaken van 
de registratie en verwerking van datagegevens (gem. 4.27), voldoende financiën en 
middelen (gem. 4.57), passende huisvesting (gem. 4.49), een kwalitatief HRM-systeem 
(gem. 4.31) en een duidelijke communicatie- en besluitvormingsstructuur (gem. 4.27).  

• Ook RvT’ers geven aan dat ze het eens zijn met stellingen die aangeven dat ze bewaken 
dat het CvB zorg draagt voor en transparante planning (gem. 4.45), een goed werkend 
functionerend kwaliteitszorgsysteem (gem. 4.49), adequate informatie- en 
registratiesystemen (gem. 4.38), het bewaken van de registratie en verwerking van 
datagegevens (gem. 4.15), voldoende financiën en middelen (gem. 4.57), passende 
huisvesting (gem. 4.44), een kwalitatief HRM-systeem (gem. 4.29) en een duidelijke 
communicatie- en besluitvormingsstructuur (gem. 4.28).  

• De meeste RvT’ers zijn het eens met stellingen die aangeven dat ze zicht hebben op de 
financiën van de instelling (gem. 4.6).  

3.4 Soft controls 

Goed bestuur is voor een deel niet in regels te vatten, maar wordt gevat in kernwaarden, 
cultuur, gedrag, bestuurlijk vermogen, leiderschap en professionaliteit; de zogeheten soft 
controls. 
Het is niet mogelijk deze zaken in toetsbare regels, bepalingen of afspraken te vatten. Het 
niet goed toepassen van soft controls als waarden, normen en attitudes kan echter leiden 
tot zaken die fout gaan bij hard controls. In hoofdstuk 2 van de ‘Branchecode goed bestuur 
in het mbo’(MBO Raad, 2013) zijn ten aanzien van vier onderwerpen soft controls bepaald: 
• publieke belangen; 
• kernwaarden, cultuur en gedrag; 
• bestuurlijk professionaliteit; 
• organiseren van tegenspraak en medezeggenschap. 
In de online enquête zijn de respondenten bevraagd op deze onderwerpen via stellingen en 
gesloten vragen. Daar waar mogelijk is een vergelijking gemaakt met de voorgaande 
monitoren. In de paragrafen hierna presenteren we de resultaten. 
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3.5 Publieke belangen 

In deze paragraaf beschrijven we hoe volgens binnen het CvB en de RvT invulling wordt 
gegeven aan het thema ‘omgaan met publieke belangen’, met welke doelen, welke 
betrokkenen, manieren van behoeften inventarisatie, informatieverstrekking en dergelijke. 
We presenteren de uitkomsten in de vorm tabellen en sluiten af met de conclusies. 

 Tabellen  
 
Tabel 3.42 Maatschappelijke doelstellingen: het CvB… 
   %   

  
Aantal  

N 

Volledig 
mee 
oneens 

Mee  
oneens Neutraal 

Mee  
eens 

Volledig 
mee 
eens 

Mean 
(gemid.) 

heeft steeds de 
maatschappelijke 
doelen van de 
onderwijsinstelling 
voor ogen 

2007 42 0 0 0 52,4 47,6 4,5 
2012 39 2,6 0 2,6 59 35,9 4,3 

2018 49 2,0 0 6 34,7 57,1 4,5 
houdt het 
maatschappelijke 
rendement van 
investeringen in de 
gaten 

2007 42 0 2,4 19 69 9,5 3,9 
2012 39 0 2,6 5,1 69,2 23,1 4,1 

2018 49 2,0 2,0 2,0 49,0 32,7 4,1 
vindt dat goede 
financiële prestaties 
van de 
onderwijsinstelling 
een middel zijn om 
maatschappelijke 
doelstellingen te 
realiseren 

2007 42 0 2,4 19 59,5 19 4,0 

2012 39 0 5,1 10,3 61,5 23,1 4 

2018 49 0 2,0 20,4 44,9 32,7 4,1 
Schaal: ‘CvB is gericht 
op de 
maatschappelijke 
doelstellingen van de 
instelling’ 

2007* -      - 
2012 39      4,1 

2018 49      4,2 
*In 2007 bestond de schaal uit twee van de drie stellingen, vergelijking met 2012 en 2018 is daarom 
niet mogelijk. 
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Tabel 3.43 Maatschappelijke doelstellingen de RvT…   
%  

 

  Aantal  
N 

Volledig 
mee oneens 

Mee  
oneens 

Neu- 
traal 

Mee eens Volledig  
mee eens 

Mean 

heeft bij zijn toezicht 
steeds de maatschappelijke 
doelen van de 
onderwijsinstelling voor 
ogen. 

2007 33 0 2,9 0 71,4 25,7 4,2 
2012 - - - - - - - 
2018 31 0 3,2 0 19,4 77,4 4,7 

houdt het maatschappelijke 
rendement van 
investeringen in de gaten. 

2007 33 2,9 2,9 5,7 88,6 0 3,8 
2012 - - - - - - - 
2018 31 0 3,3 0 56,7 40,0 4,3 

vindt dat goede financiële 
prestaties van de 
onderwijsinstelling een 
middel zijn om 
maatschappelijke 
doelstellingen te realiseren. 

2007 33 0 2,9 8,6 68,6 20 4,1 
2012 - - - - - - - 
2018 31 0 3,3 10,0 50,0 36,7 4,2 

Schaal: ‘maatschappelijke 
doelstellingen’ 

2007 33      4,0 
2012 -      - 
2018 31      4,4 

 
Tabel 3.44 
Welke van de volgende (externe) belanghebbenden worden geïnformeerd over het functioneren van 
uw onderwijsinstelling?* 
 

 
2007 

(N = 43) 
2012 

(N = 35) 
2018 

(N = 50) 
 Aantal %  Aantal %  Aantal %  
Inspectie van het Onderwijs 32 74,4 33 89,2 42 84,0 
Deelnemers (en hun ouders) 29 67,4 29 78,4 39 78,0 
Gemeente of provincie 29 67,4 21 56,8 22 44,0 
Afnemend beroepenveld 32 74,4 29 78,4 36 72,0 
Ministerie van OCW/LNV 32 74,4 29 78,4 39 78,0 
MBO Raad/AOC Raad 10 23,3 7 18,9 13 26,0 
Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs 7 16,3 3 8,1 2 4,0 
Andere onderwijsinstellingen (vmbo, mbo, hbo) 15 34,9 14 37,8 23 46,0 
CWI en reïntegratiebedrijven 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Politie en justitie (veiligheid, leefbaarheid) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven 2 4,7 3 8,1 1 2,0 
Werkgevers- en werknemersorganisaties 12 27,9 5 13,5 9 18,0 
Kamers van Koophandel 3 7,0 1 2,7 0 0,0 
Brancheorganisaties 6 14,0 5 13,5 7 14,0 
Welzijns- en jeugdzorgorganisaties 1 2,3 2 5,4 1 2,0 
Anders 3 7,0 1 2,7 2 4,0 

 
*Bij complexe en informatierijke tabellen is met kleuren aangegeven wat de meest gegeven antwoorden zijn 
(groen) en minst gegeven antwoorden (rood).  
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Tabel 3.45 Zijn er binnen uw instelling overlegstructuren met externe belanghebbenden 
geformaliseerd (bijvoorbeeld een raad van advies)? 

 
2007 

(N = 43) 
2012 

(N = 37) 
2018 

(N = 49) 
 Aantal %  Aantal %  Aantal %  

Ja, op het niveau van de unit/sector/cluster 36 83,7 24 64,9 28 57,1 
Ja, op het niveau van de instelling 6 14 10 27 12 24,5 
Nee 1 2,3 3 8,1 9 18,4 

 

Tabel 3.46 Over welke onderstaande aspecten verstrekt uw CvB informatie aan externe  
belanghebbenden? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 
2007 

(N = 43) 
2012 

(N = 37) 

2018 
(N = 
50) 

 At. %  At. %  At. %  
Er wordt geen informatie verstrekt aan externe belanghebbenden 0 0,0 0 0,0 1 2,0 
Missie, beleid, doelstellingen 40 93,0 37 100,0 47 94,0 
Opleidingsassortiment en dienstverlening 38 88,4 34 91,9 46 92,0 
Tevredenheid deelnemers 28 65,1 34 91,9 39 78,0 
Kwaliteit van het onderwijs 34 79,1 35 94,6 46 92,0 
(Financiële) prestaties over de afgelopen periode 34 79,1 31 83,8 36 72,0 
Inrichting en functioneren van CvB 9 20,9 12 32,4 20 40,0 
Inrichting en functioneren van de RvT 14 32,6 10 27,0 20 40,0 
Beleid ten aanzien van externe belanghebbenden 22 51,2 22 59,5 20 40,0 
Anders 0 0,0 3 8,1 0 0,0 

* At. = aantal. 
 
 
Tabel 3.47 Welke middelen gebruikt uw CvB om externe belanghebbenden te informeren 
over de onderwijsinstelling? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 
2007 

(N = 43) 
2012 

(N = 37) 
2018 

(N = 50) 
 Aantal %  Aantal %  Aantal %  

Jaarverslag 42 97,7 37 100 49 98,0 
Website 38 88,4 36 97,3 47 94,0 
Media 28 65,1 21 56,8 29 58,0 
Bijeenkomsten 38 88,4 34 91,9 42 84,0 
Anders 5 11,6 2 5,4 2 3,6 
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Tabel 3.48 Welke van de volgende gegevens worden openbaar gemaakt via  
website en/of jaarverslag? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
 2007 

(N = 43) 
2012 

(N = 37) 
2018 

(N = 50) 
Website 

en/ of 
jaarverslag 

Website Jaarverslag Website 
en/ of 

jaarverslag 
Aantal %  Aantal %  aantal %  aantal %  

Geen gegevens 0 0,0     0 0,0 
Missie, beleid en 
doelstellingen 

42 97,7 36 9,3 36 97,3 48 96,0 

Opleidingsassortiment 
en dienstverlening 

41 95,3 37 100,0 28 75,5 48 96,0 

(Financiële) prestaties 
over de afgelopen periode 

40 93,0 27 73,0 37 100,0 49 98,0 

Omvang en samenstelling 
CvB 

39 90,7 34 91,9 35 94,6 48 96,0 

Beloningsstructuur CvB 24 55,8 15 40,5 37 100,0 44 88,0 
Portefeuilleverdeling CvB 1 34,9 12 32,4 23 62,2 28 56,0 
Nevenfuncties CvB 6 14,0 13 35,1 30 81,1 47 94,0 
Werkwijze bij 
(her)benoeming CvB 

2 4,7 4 10,8 11 29,7 19 38,0 

Anders  2 4,7 1 2,7 1 2,7 0 0,0 
 
 
Tabel 3.49 Bij welke van onderstaande zaken hebben de afgelopen externe 
belanghebbenden  inbreng gehad? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 
2007 

(N = 41) 
2012  

(N = 37) 
2018 

(N = 50) 
 At. %  At.  %  At. %  

Er is geen inbreng van externe belanghebbenden geweest 2 4,9 2 5,4 0 0,0 
Missie, beleid en doelstellingen van de instelling 30 73,2 30 81,1 43 86,0 
Opleidingsassortiment en dienstverlening  33 80,5 34 91,9 45 90,0 
Inrichting en functioneren opleidingseenheden   21 56,8 22 44,0 
(Financiële) prestaties over de afgelopen periode 11 26,8 9 24,3 12 24,0 
Inrichting en functioneren van het CvB 4 9,8 4 10,8 5 10,0 
Inrichting en functioneren van de RvT 10 24,4 3 8,1 1 2,0 
Beleid ten aanzien van externe belanghebbenden 21 51,2 19 51,4 17 34,0 
Anders 2 4,9 3 8,1 2 4,0 

*  At. = aantal. 
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Tabel 3.50 Heeft uw CvB een handelswijze vastgelegd om externe belanghebbenden 
 te betrekken bij de volgende zaken? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 
2007 

(N = 41) 
2012 

(N = 37) 
2018 

(N = 50) 
 Aantal %  Aantal %  Aantal %  

Er is geen handelswijze vastgelegd ten 
aanzien van externe belanghebbenden 12 29,3 11 29,7    15 30,0 
Missie, beleid, doelstellingen 18 43,9 21 56,8 19 38,0 
Opleidingsassortiment en dienstverlening 20 48,8 19 51,4 27 54,0 
Kwaliteit van het onderwijs 23 56,1 18 48,6 20 40,0 
(Financiële) prestaties over de afgelopen 
periode 7 17,1 7 18,9 8 16,0 
Inrichting en functioneren van het CvB 1 2,4 1 2,7 3 6,0 
Inrichting en functioneren van het RvT 5 12,2 2 5,4 2 4,0 
Beleid ten aanzien van externe 
belanghebbenden 13 31,7 10 27 9 18,0 
Anders 3 7,3 2 5,4 3 6,0 

 
 
Tabel 3.51 Op welke wijze(n) inventariseert uw CvB de wensen en behoeften van  
externe belanghebbenden? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 
2007 

(N = 41) 
2012 

(N = 37) 
2018 

(N = 50) 
 Aantal %  Aantal %  Aantal %  

De wensen en behoeften van externe 
belanghebbenden worden niet 
geïnventariseerd 0 0,0 0 0,0 1 2,0 
Door zich op de hoogte te stellen van 
publicaties/rapporten 33 80,5 29 78,4 45 90,0 
Door inhoudelijke bijeenkomsten te 
organiseren 39 95,1 35 94,6 43 86,0 
Door externe bijeenkomsten bij te wonen 37 90,2 35 94,6 48 96,0 
Via een-op-een overleg 3 87,8 31 83,8 40 80,0 
Anders 6 14,6 5 13,5 6 12,0 
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Tabel 3.52 Van welke belanghebbenden weegt uw CvB de wensen en behoeften mee in 
de besluitvorming? Kruis de 5 belangrijkste aan. 

 
2007 

(N = 40) 
2012 

(N = 37) 
2018 

(N = 50) 
 Aantal %  Aantal  %  Aantal %  

Er worden geen wensen en behoeften van externe 
belanghebbenden  
meegewogen in onze besluitvorming 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Deelnemers (en hun ouders) 36 90,0 30 81,1 47 94,0 
Gemeente of provincie 22 55,0 13 35,1 23 46,0 
Afnemend beroepenveld 30 75,0 32 86,5 48 96,0 
Ministerie van OCW/LNV 22 55,0 27 73,0 22 44,0 
MBO Raad/AOC Raad 6 15,0 8 21,6 10 20,0 
Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs 6 15,0 7 18,9 5 10,0 
Andere onderwijsinstellingen (vmbo, mbo, hbo) 17 42,5 18 48,6 23 46,0 
Inspectie van het Onderwijs 24 60,0 24 64,9 31 62,0 
CWI en reïntegratiebedrijven 5 12,5 1 2,7 0 0,0 
Politie en justitie (veiligheid, leefbaarheid) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven/SBB 7 17,5 4 10,8 6 12,0 
Werkgevers- en werknemersorganisaties 13 32,5 8 21,6 11 22,0 
Kamers van Koophandel 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Brancheorganisaties 10 25,0 7 18,9 12 24,0 
Welzijns- en jeugdzorgorganisaties 1 2,5 1 2,7 1 2,0 
Anders 1 2,2 0 0,0 3 6,0 

 
Tabel 3.53 Aan welke belanghebbenden legt uw CvB achteraf verantwoording af over  
het functioneren van de onderwijsinstelling? Kruis de 5 belangrijkste aan 

 
2007 

(N = 40) 
2012 

(N = 39) 
2018 

(N = 50) 
 Aantal %  Aantal %  Aantal %  

Er wordt geen verantwoording afgelegd aan 
belanghebbenden over het functioneren van onze 
instelling 0 0,0 26 0,0 1 2,0 
Deelnemers (en hun ouders) 21 52,5 21 70,3 40 80,0 
Gemeente of provincie 24 60 25 56,8 17 34,0 
Afnemend beroepenveld 28 70 32 67,6 32 64,0 
Ministerie van OCW/LNV 30 75 5 86,5 38 76,0 
MBO Raad/AOC Raad 6 15 0 13,5 12 24,0 
Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs 7 17,5 15 0,0 1 2,0 
Andere onderwijsinstellingen (vmbo, mbo, hbo) 14 35 32 40,5 16 32,0 
Inspectie van het Onderwijs 35 87,5 0 86,5 41 82,0 
CWI en reïntegratiebedrijven 0 0,0 0 0,0 2 4,0 
Politie en justitie (veiligheid, leefbaarheid) 0 0,0 1 0,0 0 0,0 
Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven/SBB 2 5,0 3 2,7 0 0,0 
Werkgevers- en werknemersorganisaties 9 22,5 0 8,1 8 16,0 
Kamers van Koophandel 1 2,5 8 0,0 0 0,0 
Brancheorganisaties 10 25,0 0 21,6 5 10,0 
Welzijns- en jeugdzorgorganisaties 0 0,0 2 0,0 0 0,0 
Anders 3 7,5 2 5,4 7 14,0 
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Tabel 3.54 De RvT ziet toe op.. 
  %  

 Aantal N 

Volledig  
mee 

oneens 
Mee  

oneens Neutraal 
Mee  
eens 

Volledig  
mee 
eens 

Mean 
(gemid) 

met welke 
belanghebbenden het CvB 
relaties onderhoudt. 31 0 3,2 12,9 58,1 25,8 4,1 
hoe het CvB relaties 
onderhoudt met 
belanghebbenden. 31 0 6,5 22,6 58,1 12,9 3,8 
de frequentie van het 
contact dat het CvB met 
belanghebbenden 
onderhoudt. 31 0 10,0 43,3 36,7 10,0 3,5 
schaal ‘toezicht op relaties 
belanghebbenden’. 31      3,8 

 Conclusie omgaan met publieke belangen 
• Net als in voorgaande monitoren (2007, 2012) zijn in 2018 de meeste CvB’ers het nog 

steeds eens zijn met de stelling dat het CvB gericht is op de maatschappelijke 
doelstellingen van de instelling (gem. 4.2), ze benadrukken dat nog iets sterker dan in 
voorgaande monitor (gemiddelde is 4.1).  

• Ook de meeste RvT’ers zijn het eens met de stelling dat het CvB gericht is op de 
maatschappelijke doelstellingen van de instelling en zijn hierover zelfs positiever dan de 
CvB (gem. 4.4) en positiever dan in 2007 (gemiddelde is 4.4).  

• In de meeste instellingen (ongeveer 80%) zijn de Inspectie van het Onderwijs, 
deelnemers (en hun ouders), het ministerie van OCW de belangrijkste belanghebbenden 
die worden geïnformeerd over het functioneren van de onderwijsinstelling.  

• Geen enkele instelling geeft aan dat het CWI/reïntegratiebedrijven, politie en justitie en 
kamers van koophandel (KVK) de belangrijkste belanghebbenden zijn die worden 
geïnformeerd over het functioneren van de onderwijsinstelling.  

• De gemeente of provincie wordt ten opzichte van voorgaande monitoren steeds minder 
als belangrijke belanghebbenden gemarkeerd die wordt geïnformeerd over het 
functioneren van de onderwijsinstelling (van 67% in 2007 naar 44% in 2018). 

• De MBO Raad en AOC Raad en andere onderwijsinstellingen worden ten opzichte van 
vorig jaar weer meer aangegeven als belangrijke belanghebbenden die worden 
geïnformeerd over het functioneren van de onderwijsinstelling (stijging van ongeveer 
8%).  

• CvB’ers verstrekken het vaakst informatie aan externe belanghebbenden over missie, 
beleid en doelstellingen, opleidingsassortiment en dienstverlening en de kwaliteit van het 
onderwijs en het minst vaak over inrichting en functioneren van het bestuur en de RvT 
en het beleid ten aanzien van externe belanghebbenden. Er is één instelling die 
helemaal geen informatie verstrekt aan externe belanghebbenden.  

• De sterkste daling ten opzichte van de monitor van 2012 is in het aandeel CvB’ers dat 
informatie verstrekt aan externe belanghebbenden over het beleid ten aanzien van 
externe belanghebbenden: deze is gedaald van 60% in 2012 naar 40% in 2018. Ook het 
aandeel CvB’ers dat informatie verstrekt aan externe belanghebbenden over de 
tevredenheid van de deelnemers en de financiële prestaties is ten opzichte van 2012 
gedaald met ongeveer 10%. 
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• Het aandeel CvB’ers dat informatie verstrekt aan externe belanghebbenden over de 
inrichting en het functioneren van de RvT is gestegen van 27% in 2012 naar 40% in 
2018.  

• Er bestaan geformaliseerde overlegstructuren met (externe) belanghebbenden op twee 
niveaus: het niveau van de instelling en het niveau van de unit, sector of cluster. De 
meeste CvB’s geven aan een overlegstructuur te hebben op het niveau van de unit, 
sector of cluster (57%) al is dit aandeel wel gedaald ten opzichte van 2007 (84%).  

• Het CvB gebruikt, net als in voorgaande monitoren, het vaakst (98%) het jaarverslag om 
externe belanghebbenden te informeren over de onderwijsinstelling, maar de website 
wordt hiervoor ook vaak gebruikt (94%). Het minst vaak (58%) wordt, net als in 
voorgaande monitoren, de media gebruikt om belanghebbenden te informeren.  

• Het aandeel CvB’ers dat bijeenkomsten gebruikt om externe belanghebbenden te 
informeren over de onderwijsinstelling is relatief het sterkst gedaald, van 92% in 2012 
naar 84% in 2018.  

• Het vaakst worden missie, beleid en doelstellingen, opleidingsassortiment en 
dienstverlening, (financiële) prestaties over de afgelopen periode en de omvang en 
samenstelling van het CvB openbaar gemaakt via website en/of jaarverslag (meer dan 
95%), het minst vaak worden de werkwijze bij (her)benoeming van het CvB (38%) en 
de portefeuilleverdeling van het CvB (56%) openbaar gemaakt.  

• De grootste daling vindt plaats bij het aandeel instellingen dat de beloningsstructuur van 
het CvB openbaar maakt via website en/of jaarverslag, van 100% in 2012 naar 88% in 
2018. De grootste stijging vindt plaats bij het aandeel instellingen dat de nevenfuncties 
van het CvB en de werkwijze van de (her)benoeming van het CvB openbaar maakt 
(stijging van ongeveer 10%).  

• Externe belanghebbenden hebben, net als voorgaande monitoren, bij het meeste 
instellingen inbreng bij de missie, beleid en doelstellingen van de instelling en 
opleidingsassortiment en dienstverlening (respectievelijk 86% en 90%). Externe 
belanghebbenden hebben het minst inbreng bij de inrichting en functioneren van het 
CvB en RvT. Bij geen enkele instelling is er geen inbreng van externe belanghebbenden 
geweest.  

• De grootste daling heeft plaatsgevonden bij het aandeel instellingen waarbij externe 
belanghebbenden inbreng hebben bij het beleid t.a.v. externe belanghebbenden en de 
inrichting en het functioneren van opleidingseenheden (een daling van ongeveer 15%).  

• Alleen het aandeel instellingen waar externe belanghebbenden inbreng hebben bij de 
missie, beleid en doelstellingen van de instelling is gestegen van 81% in 2012 naar 86% 
in 2018.  

• Het grootste aandeel instellingen heeft een handelswijze vastgelegd om externe 
belanghebbenden te betrekken bij het opleidingsassortiment en dienstverlening (54%), 
de kwaliteit van het onderwijs (40%) en de missie, beleid en doelstellingen (38%). Het 
kleinste aandeel instellingen heeft een handelswijze vastgelegd om externe 
belanghebbenden te betrekken bij de inrichting en functioneren van het CvB en RvT 
(respectievelijk 6% en 4%) en de (financiële) prestaties over de afgelopen periode 
(16%).  

• De grootste daling heeft plaatsgevonden bij het aandeel instellingen dat een 
handelswijze heeft vastgelegd om externe belanghebbenden te betrekken bij het beleid 
ten aanzien van externe belanghebbenden en de missie, beleid en doelstellingen (daling 
van ongeveer 10%). Er is iets vaker een handelswijze vastgelegd om externe 
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belanghebbenden te betrekken bij het opleidingsassortiment en dienstverlening en de 
inrichting en functioneren van het CvB (stijging van ongeveer 3%).  

• De meeste CvB’ers inventariseren de wensen en behoeften van externe 
belanghebbenden door externe bijeenkomsten bij te wonen (96%), en het minste via 
een-op-een overleg. Eén instelling inventariseert de wensen en behoeften van externe 
belanghebbenden niet.  

• CvB inventariseren vaker via het zich op de hoogte stellen van publicaties/rapporten de 
wensen en behoeften van externe belanghebbenden (van 78% in 2012 naar 90% in 
2018) en minder vaak via het organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten (van 95% 
naar 86%).  

• CvB’ers wegen het meest de wensen en behoeften van het afnemend beroepenveld 
(96%), deelnemers (en hun ouders) (94%), de Inspectie van het Onderwijs (62%), de 
gemeente of provincie en andere onderwijsinstellingen (46%) mee in de besluitvorming. 
Geen enkele CvB’er vindt de behoeften en wensen van het CWI/reïntegratiebedrijven, 
politie en justitie en de kamers van koophandel het meest belangrijk om mee te wegen 
in de besluitvorming.  

• CvB’ers vinden het meewegen van de wensen en behoeften van het ministerie van 
OCW/LNV minder belangrijk dan in de voorgaande monitor (daling van ongeveer 30%). 
CvB’ers vinden het meewegen van de wensen en behoeften van deelnemers (en hun 
ouders), gemeente of provincie en het afnemend beroepenveld belangrijker dan in de 
voorgaande monitor (stijging van ongeveer 10%).  

• CvB’ers leggen het meest verantwoording af over het functioneren van de 
onderwijsinstelling aan de Inspectie van het Onderwijs (82%), deelnemers (en hun 
ouders) (80%), het ministerie van OCW/LNV (76%) en het afnemend beroepenveld 
(64%). Geen enkele CvB’er vindt politie en justitie, SBB, kamers van koophandel en 
welzijns- en jeugdorganisaties de belangrijkste externe belanghebbende om 
verantwoording aan af te leggen. Er is één instelling die geen verantwoording aflegt aan 
belanghebbenden.  

• CvB vinden het minder belangrijk om verantwoording af te leggen aan de gemeente of 
provincie (-13%), het ministerie van OCW/LNV (-10%) en brancheorganisaties (-12%) 
ten opzichte van de monitor in 2012. CvB’ers vinden het belangrijker om verantwoording 
af te leggen aan deelnemers en hun ouders (+10%) en de MBO Raad/AOC Raad 
(+10%). 

• De RvT is het behoorlijk eens met stellingen die erover gaan dat de RvT toeziet op de 
relaties van het CvB met belanghebbenden (gem. 3.8). Zij zien het meeste toe op met 
welke belanghebbenden het CvB relaties onderhoudt (gem. 4.1) en het minste op de 
frequentie van het contact tussen CvB en belanghebbenden (gem. 3.5).  

3.6 Kernwaarden, cultuur en gedrag 

In deze paragraaf beschrijven we hoe en in welke mate in de optiek van het CvB en de RvT 
gestuurd wordt op waarden en normen, een kritisch/reflectieve cultuur en op 
voorbeeldgedrag van het bestuur. Na het tabellenoverzicht volgen in paragraaf 3.6.2 de 
conclusies. 
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 Tabellen  
 
Tabel 3.55 Het CvB stuurt op waarden en normen door: 
  %  

 Aantal N   

Volledig  
mee 

oneens 
Mee  

oneens Neutraal 
Mee  
eens 

Volledig  
mee 
eens Mean 

de normen en waarden 
duidelijk te verwoorden 48 0 2,1 6,3 45,8 45,8 4,35 
de normen en waarden actief 
uit te dragen 48 0 2,1 2,1 43,8 52,1 4,46 
het gesprek over de normen en 
waarden binnen alle niveaus 
van de instelling te bevorderen 48 0 2,1 14,6 39,6 43,8 4,25 
door het gesprek er over te 
voeren met 
samenwerkingspartners 48 0 6,3 33,3 45,8 14,6 3,69 
door dit te laten zien in hun 
eigen gedrag en handelen 48 0 2,1 2,1 37,5 58,3 4,52 
door feedback te vragen op 
hun eigen gedrag en handelen 48 0 2,1 25,0 39,6 33,3 4,04 

 
 
Tabel 3.56 De RvT ziet toe op waarden en normen door: 
  %   

 Aantal N 

Volledig  
mee 

oneens 
Mee  

oneens Neutraal 
Mee  
eens 

Volledig  
mee 
eens Mean 

de normen en waarden 
duidelijk te verwoorden 30 3,3 6,7 6,7 76,7 6,7 3,77 
de normen en waarden actief 
uit te dragen 31 0 10,0 10,0 70,0 10,0 3,79 
het gesprek over de normen 
en waarden binnen alle 
niveaus van de instelling te 
bevorderen 31 0 16,1 12,9 64,5 6,5 3,61 
door het gesprek er over te 
voeren met 
samenwerkingspartners 30 0 6,9 51,7 34,5 6,9 3,41 
door dit te laten zien in hun 
eigen gedrag en handelen 31 0 3,2 0 74,2 22,6 4,16 
door feedback te vragen op 
hun eigen gedrag en 
handelen  30 0 3,3 20,0 66,7 10,0 3,83 
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Tabel 3.57 Het CvB bevordert een cultuur waarin:   
  %   

 
Aantal 

N 

Volledi
g mee 
oneens 

Mee 
oneen

s 
Neutraa

l 

Mee  
een

s 
Volledig 

mee eens 
Me
an 

dilemma's kunnen worden besproken 49 0 0 6,1 55,1 38,8 4,3 
vermoede onregelmatigheden kunnen 
worden besproken 49 0 0 6,1 55,1 38,8 4,3 
‘soft signals’ kunnen worden besproken 49 0 0 8,2 59,2 32,7 4,2 
open, respectvol en eerlijk wordt 
gecommuniceerd 49 0 0 6,1 53,1 40,8 4,3 
leren van en met elkaar wordt 
gestimuleerd 49 0 0 4,1 49,0 46,9 4,4 
privacy geborgd is  49 0 0 6,1 46,9 46,9 4,4 
veiligheid wordt bewaakt 48 0 0 2,1 54,2 43,8 4,4 
diversiteit in personen, gedrag en 
handelen als waardevol gezien wordt 49 0 0 6,1 53,1 40,8 4,3 

 

Tabel 3.58 De RvT bewaakt dat het CvB een cultuur bevordert waarin:  
  %   

 
Aantal 

N 

Volledi
g mee 
oneens 

Mee 
oneen

s 
Neutraa

l 

Mee 
een

s 

Volledi
g mee 
eens 

Mea
n 

Dilemma’s kunnen worden besproken 31 0 0 3,2 61,3 35,5 4,3 
vermoede onregelmatigheden kunnen 
worden besproken 31 0 0 3,3 60,0 36,7 4,3 
‘soft signals’ kunnen worden besproken 31 0 0 9,7 61,3 29,0 4,2 
open, respectvol en eerlijk wordt 
gecommuniceerd 31 0 0 6,7 50,0 43,3 4,4 
leren van en met elkaar wordt 
gestimuleerd 31 0 0 9,7 58,1 32,3 4,2 
privacy geborgd is  31 0 0 3,2 58,1 38,7 4,4 
veiligheid wordt bewaakt 31 0 0 0 58,1 41,9 4,4 
diversiteit in personen ,gedrag en 
handelen als waardevol gezien wordt 31 0 0 3,3 63,3 33,3 4,3 
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Tabel 3.59 Voorbeeldgedrag 
  %   

 Aantal N 

Volledig  
mee 

oneens 
Mee  

oneens Neutraal 
Mee  
eens 

Volledig  
mee 
eens Mean 

Het CvB draagt het belang van 
kwalitatief goed onderwijs op 
een overtuigende manier uit 50 0 0 0 44,0 56,0 4,6 
Het CvB zal nooit streefcijfers 
boven onderwijskwaliteit laten 
prevaleren 50 0 0 22,0 48,0 30,0 4,1 
Het gedrag van het CvB komt 
overeen met de normen en 
waarden die zij uitspreken 50 0 0 6,0 56,0 38,0 4,3 
Het CvB komt zijn afspraken na 
die betrekking hebben op 
onderwijskwaliteit 50 0 0 8,0 58,0 34,0 4,3 
Het CvB neemt zijn 
verantwoordelijkheid ten 
aanzien van de zorg van goed 
onderwijs 50 0 0 4,0 50,0 46,0 4,4 
Schaal ‘voorbeeldgedrag’ 50      4,3 

 Conclusie kernwaarden, cultuur en gedrag 
• Nagenoeg alle CvB’ers zijn het er (sterk) mee eens dat het CvB stuurt op normen en 

waarden. In de eerste  plaats door deze actief uit te dragen via het eigen gedrag. Zo is 
96% het er (volledig) mee eens dat het CvB voorbeeldgedrag vertoont op vlak van 
onderwijskwaliteit (belang onderstrepen, afspraken nakomen e.d.). Sturing vindt in de 
tweede plaats door het gesprek over waarden & normen binnen alle niveaus van de 
instelling te bevorderen, aldus het CvB. Feedback vragen op het eigen handelen is naar 
verhouding minder aan de orde en dat geldt ook voor een dialoog met de 
samenwerkingspartners over waarden en normen; dat aspect scoort met gemiddeld 3,69 
verreweg het laagst.  

• De RvT’ers zijn over hun eigen sturingsrol op het vlak van waarden en normen, iets 
minder te spreken dan het CvB; al zien we op punten wel een vergelijkbaar patroon: het 
hoogst scoort het ‘actief uitdragen van waarden en normen via het eigen gedrag’ en het 
laagst de ‘dialoog met de samenwerkingspartners’. 

• Het CvB is het er (sterk) mee eens dat het CvB een kritisch reflectieve leercultuur 
bevordert die veilig is, waarin dilemma’s besproken kunnen worden, waarin open en 
respectvol gecommuniceerd wordt en diversiteit als waardevol wordt gezien. De RvT is 
het (sterk) eens met de stellingen dat zij bewaakt dat het CvB een dergelijke cultuur 
bevordert. 

3.7 Professionaliteit en deskundigheid 

In deze paragraaf staan we stil bij de vraag in hoeverre CvB’s en RvT’s in hun optiek, zicht 
hebben op onderwijskwaliteit en daaraan een bijdrage leveren; op welke wijzen zij de 
professionaliteit in de instelling bevorderen en hoe zij de kwaliteit van het functioneren van 
hun eigen geleding beoordelen. 
Na het overzicht van de tabellen volgen in pararaaf 3.7.2. de conclusies. 
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 Tabellen  
 
Tabel 3.60 Zicht op de onderwijskwaliteit 
   

%  
 

  
Aantal N Volledig mee 

oneens 
Mee 

oneens 
Neutraal Mee  

eens 
Volledig  

mee eens 
Mean 

Als CvB zijn we tijdig op de 
hoogte als de leerresultaten 
op de instelling ondermaats 
zijn 

2012 39 0,0 2,6 7,7 66,7 23,1 4,1 

2018 50 0,0 0,0 10,0 56,0 34,0 4,2 

Als CvB hebben we zicht op 
de kwaliteit van het onderwijs 
op onze instelling 

2012 39 0,0 0,0 2,6 69,2 28,2 4,3 

2018 50 0,0 0,0 8,0 54,0 38,0 4,3 

Als CvB hebben we continu 
zicht op de leerresultaten 
op onze instelling 

2012 39 0,0 15,4 17,9 56,4 10,3 3,6 

2018 49 0,0 2,0 22,4 55,1 20,4 3,9 

Het rapport van de inspectie 
op het gebied van onderwijs- 
kwaliteit bevat geregeld 
verassingen voor het CvB 

2012 - - - - - - - 

2018 49 32,7 44,9 8,2 8,2 6,1 2,1 

Schaal ‘zicht op 
onderwijskwaliteit’* 

2012 
       

 
2018 50 

     
4,2 

 
 

Tabel 3.61 Zicht op de onderwijskwaliteit 
  %   

 Aantal N 
Volledig 

mee oneens 
Mee 

oneens Neutraal 
Mee 
eens 

Volledig  
mee 
eens Mean 

Als RvT zijn we tijdig op de hoogte 
als de leerresultatenop de instelling 
ondermaats zijn 30 0 3,3 0 63,3 33,3 4,3 
Als RvT hebben we zicht op de 
kwaliteit van het onderwijs op onze 
instelling 31 0 0 3,3 70,0 26,7 4,2 
Als RvT hebben we continu zicht op 
de leerresultaten op onze instelling 31 0 0 9,7 61,3 29,0 4,2 
De RvT bevraagt het CvB over 
onderwijsresultaten 31 0 0 0 54,8 45,2 4,5 
De RvT weet op welke wijze het CvB 
de onderwijskwaliteit probeert te 
bevorderen 31 0 0 6,5 51,6 41,9 4,4 

Schaal ‘zicht op onderwijskwaliteit’ 31      4,3 
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Tabel 3.62 Kwaliteit van informatie 
  %   

 Aantal N 

Volledig 
mee 

oneens 
Mee 

oneens Neutraal 
Mee 
eens 

Volledig 
mee 
eens Mean 

De RvT ontvangt voldoende 
informatie over de 
onderwijskwaliteit van de instelling 31 0 0 9,7 51,6 38,7 4,29 
De RvT ontvangt op tijd informatie 
over de onderwijskwaliteit van de 
instelling 31 0 3,2 9,7 54,8 32,3 4,16 

Schaal ‘kwaliteit van informatie’ 31      4,23 
 
 
Tabel 3.63 Het CvB bevordert de professionaliteit en deskundigheid van de instelling door… 
  %   

 Aantal N 

Volledig  
mee 

oneens 
Mee  

oneens Neutraal 
Mee  
eens 

Volledig  
mee 
eens Mean 

ruimte te geven aan het 
professioneel handelen van teams 
en medewerkers 49 0 0 2,0 44,9 53,1 4,51 
vertrouwen te geven aan het 
professioneel handelen van teams 
en medewerkers 49 0 0 6,1 55,1 38,8 4,33 
belang te hechten aan het 
professioneel oordeel van teams 
en medewerkers 49 0 0 2,0 59,2 38,8 4,37 
het gesprek te stimuleren over de 
(gewenste) professionele 
standaarden en te reflecteren op 
professionele handelswijzen 49 0 0 12,2 51,0 36,7 4,24 
faciliteiten te bieden om de 
professionaliteit en deskundigheid 
te ontwikkelen 49 0 0 4,1 40,8 55,1 4,51 
onderwijsvernieuwing te stimuleren 49 0 0 4,1 42,9 53,1 4,49 
een (onderwijs)leercultuur te 
bevorderen die alle betrokkenen 
uitdaagt 49 0 0 4,1 51,0 44,9 4,41 
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Tabel 3.64 Bijdrage aan onderwijskwaliteit    
%  

 
  

Aantal N Volledig  
mee 

oneens 

Mee  
oneens 

Neutraal Mee  
eens 

Volledig  
mee 
eens 

Mean 

Als CvB kunnen wij 
bijdragen aan de 
kwaliteit van het 
onderwijs op onze 
opleidingen 

2012 39 0 0 2,6 64,1 33,3 4,3 
2018 48 0 0 8,3 68,8 22,9 4,1 

Als CvB zijn we in staat 
om de kwaliteit van het 
onderwijs op onze 
opleidingen te 
bevorderen 

2012 39 0 0 0 79,5 21 4,2 
2018 48 0 0 8,3 70,8 20,8 4,1 

Als CvB beschikken wij 
over voldoende kennis 
om sturing te geven aan 
opbrengstgerichtheid op 
onze opleidingen 

2012 39 0 0 7,7 82,1 10 4,0 
2018 48 0 0 14,6 64,6 20,8 4,1 

Voor de leerresultaten 
op onze opleidingen 
doen wij als CvB ertoe 

2012 39 0 2,6 17,9 71,8 8 3,9 
2018 47 0 2,1 31,9 51,1 14,9 3,8 

Als CvB spelen wij een 
rol bij de verbetering 
van het onderwijs op 
onze opleidingen 

2012 39 0 0 5,3 86,8 8 4,0 
2018 48 0 2,1 4,2 72,9 20,8 4,1 

Bij het verbeteren van 
het onderwijs op onze 
opleidingen hebben wij 
als CvB geen 
toegevoegde waarde  

2012 39 48,7 51,3 0 0,0 0 1,6 
2018 48 35,4 43,8 8,3 10,4 2,1 2,0 

Schaal ‘bijdrage aan 
onderwijskwaliteit’ 

2012 39 
     

4,2 
2018 48 

     
4,1 

 
 
Tabel 3.65 De RvT ziet erop toe dat het CvB de professionaliteit en deskundigheid van de 
instelling bevordert door… 
  %   

 Aantal N 1 2 3 4 Mean 
ruimte te geven aan het professioneel 
handelen van teams en medewerkers 31 3,2 0 58,1 38,7 3,32 
vertrouwen te geven aan het professioneel 
handelen van teams en medewerkers 31 0,0 3,2 51,6 45,2 3,42 
belang te hechten aan het professioneel 
oordeel van teams en medewerkers 31 0,0 6,7 53,3 40,0 3,33 
het gesprek te stimuleren over de 
(gewenste) professionele standaarden en te 
reflecteren op professionele handelswijzen 31 0,0 9,7 41,9 48,4 3,39 
faciliteiten te bieden om de professionaliteit 
en deskundigheid te ontwikkelen 30 3,4 6,9 44,8 44,8 3,29 
onderwijsvernieuwing te stimuleren 30 3,3 0 33,3 63,3 3,57 
een (onderwijs) leercultuur te bevorderen die 
alle betrokkenen uitdaagt 31 0,0 13,3 40,0 46,7 3,33 
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Tabel 3.66 Teamspirit CvB 
  

%  
 

 
Aantal N Volledig  

mee 
oneens 

Mee  
oneens 

Neutraal Mee  
eens 

Volledig  
mee  
eens 

Mean 

Het CvB voelt een 
gezamenlijke  
verantwoordelijkheid voor 
de organisatie 

47 0 0 2,1 29,8 68,1 4,7 

Binnen het CvB zijn ieders 
sterke en zwakke punten 
bekend 

47 0 0 4,3 53,2 42,6 4,4 

Het CvB is in staat elkaars  
zwakke punten op te 
vangen 

47 0 4,3 17,0 42,6 36,2 4,1 

Binnen het CvB wordt 
constructief samengewerkt 

47 0 0 10,6 40,4 48,9 4,4 

Schaal ‘teamspirit’ 47      4,4 
 
 
Tabel 3.67 Samenwerking RvT   

%  
 

 
Aantal N Volledig  

mee 
oneens 

Mee  
oneens 

Neutraal Mee  
eens 

Volledig  
mee  
eens 

Mean 

Het RvT voelt een gezamenlijke  
verantwoordelijkheid voor de 
organisatie 

31 0 0 0 23,3 76,7 4,8 

Binnen het RvT zijn ieders sterke en 
zwakke punten bekend 

31 0 0 3,3 36,7 60,0 4,4 

Het RvT is in staat elkaars zwakke 
punten op te vangen  

31 0 0 0 36,7 63,3 4,6 

Binnen het RVT wordt constructief  
samengewerkt 

31 0 0 6,5 51,6 41,9 4,6 

Binnen de RvT levert iedereen een 
bijdrage aan de besluitvorming 

31 0 0 3,2 35,5 61,3 4,6 

Onafhankelijk van het onderwerp dat 
besproken wordt 

31 0 0 3,2 48,4 48,4 4,5 

Schaal ‘samenwerking RvT’ 31 
     

4,6 
 
Tabel 3.68 Creativiteit van het bestuur 
  %  

 Aantal N 

Volledig  
mee 

oneens 
Mee 

oneens Neutraal 
Mee  
eens 

Volledig  
mee 
eens Mean 

Ons CvB staat open voor veranderingen 48 0 0 4,2 50,0 45,8 4,42 
Ons CvB komt zelf met ideeën om de 
prestaties van de organisatie te 
verbeteren 47 0 0 2,1 48,9 48,9 4,47 
Bestuursleden geloven dat ‘out of the 
box’ denken noodzakelijk  
is om hun taak goed te vervullen 48 0 2,1 18,8 50,0 29,2 4,06 
Wanneer een bestuurslid met nieuwe 
plannen komt, worden deze plannen  
door andere bestuursleden meestal 
negatief ontvangen 47 44,7 42,6 8,5 2,1 2,1 1,74 

Schaal ‘creativiteit van het bestuur’ 48      4,30 
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Tabel 3.69 Snel tot consensus komen CvB 
  %   

 Aantal N 

Volledig  
mee 

oneens 
Mee  

oneens Neutraal 
Mee  
eens 

Volledig  
mee 
eens Mean 

De vergaderingen 
van het CvB verlopen 
harmonieus 46 0 2,2 15,2 50,0 32,6 4,1 
Binnen het CvB 
komen wij snel tot 
overeenstemming 46 0 0 21,7 52,2 26,1 4,0 
Bij besluitvorming 
wegen we binnen 
mijn bestuur 
meerdere 
alternatieven af 45 0 2,2 4,4 62,2 31,1 4,2 
Het duurt lang 
voordat wij als 
bestuur tot een 
besluit komen 46 19,6 58,7 21,7 0 0 2,0 
Schaal ‘snel tot 
consensus komen’ 46      4,1 

 
 
Tabel 3.70 Beslistempo RvT 
  %   

 Aantal N 

Volledig  
mee 

oneens 
Mee  

oneens Neutraal 
Mee  
eens 

Volledig  
mee  
eens Mean 

De vergaderingen 
van de RvT verlopen 
harmonieus 31 0 0 6,7 60,0 33,3 4,3 
Binnen de RvT 
komen wij snel tot 
overeenstemming 31 0 0 0 67,7 32,3 4,3 
Het duurt lang 
voordat het RvT 
goedkeuring verleent  31 33,3 43,3 16,7 6,7 0 2,0 

 Conclusie professionaliteit en deskundigheid 
• Zowel het CvB als de RvT scoort gemiddeld genomen hoog op de schaal ‘zicht op 

onderwijskwaliteit’, respectievelijk 4,2 en 4,3. Het gros van de CvB’ers herkent zich dan 
ook niet in de stelling dat ‘het inspectierapport over onderwijskwaliteit voor verrassingen 
zorgt’. Het beeld van de CvB’ers is in lijn met de uitkomsten van de monitor van 2012; 
men is het zelfs nog sterker eens met de stelling dat men ‘continu zicht heeft op de 
leerresultaten’ van de instelling.  

• Een ruime meerderheid van de RvT’ers is goed te spreken over de kwaliteit van de 
informatievoorziening over de onderwijskwaliteit van de instelling (voldoende en tijdig). 

• De meeste CvB’ers (ruim 80%) vinden dat zij als bestuur bijdragen aan 
onderwijskwaliteit (gem. 4,1 ). Dit komt overeen met de monitor 2012, al lijkt men in 
2018 op iets meer op afstand te staan van het directe opleidingsniveau; daar ziet men 
de toegevoegde waarde van het bestuur wat afnemen. 
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• Vrijwel alle CvB’ers zijn het (sterk) mee eens met de stelling (gemiddeld rond 4,3) dat 
het bestuur de professionaliteit en deskundigheid van de instelling bevordert. Daarbij 
scoort het ‘ruimte geven aan en faciliteren van teams en medewerkers voor de 
ontwikkeling van professioneel handelen’ het hoogst, en de ‘dialoog over en reflectie op 
de gewenste professionele standaarden’ het laagst, al is het verschil in scores op beiden 
aspecten gering. De RvT’ers zijn over de gehele linie minder positief over hun toezichtrol 
in deze: de scores schommelen rond 3,3 en wekken de suggestie dat men het handelen 
van het CvB op dit vlak niet zo scherp in beeld heeft, dan wel bewaakt. 

• Zowel het CvB als de RvT is gemiddeld genomen zeer positief over de teamspirit en 
samenwerking binnen hun eigen geleding. Daarbij scoort ‘het zich gezamenlijk 
verantwoordelijk voelen voor de organisatie’ het hoogst, het ‘inzicht hebben in ieders 
zwakke punten’ (RvT) en ‘het in staat zijn deze zwakke punten op te vangen’ (CvB) 
scoort het laagst.  

• Het CvB is het (sterk) eens met de stellingen dat het CvB ‘open staat voor veranderingen 
en zelf met verbeterideeën komt, het ‘out of the box denken’ komt volgens hen wat 
minder uit de verf. 

• Op de schaal ‘snel tot consensus komen’ wordt door het CvB gemiddeld ietsje lager 
gescoord (4,1) dan op de eerdere genoemde aspecten en is er wat meer spreiding te 
zien over de antwoordcategorieën. De RvT is- vergeleken met het CvB- gemiddeld 
genomen wat positiever over het beslistempo van zichzelf. 

3.8 Organiseren van tegenspraak en medezeggenschap 

In deze paragraaf belichten we in hoeverre het CvB openstaat voor kritiek; hoe tegenspraak 
georganiseerd wordt en medezeggenschap vorm krijgt in de mbo-instellingen. Dit in de 
perceptie van de betrokken partijen. 
We besteden eerst aandacht aan de relatie CvB en RvT en zoomen we in op de invulling van 
het intern toezicht. 
Aansluitend komt het functioneren van medezeggenschap aan bod en kijken we zowel naar 
de rol van de ondernemingsraad als van de studentenraad en hun relatie met het CvB. 
We beginnen de besprekingen steeds met een tabellenoverzicht en sluiten af met conclusies. 
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 Invulling en functioneren intern toezicht 
 

 Tabellen  
 
Tabel 3.71 Over welke van de volgende aspecten informeert het CvB de RvT? (Meerdere 
antwoorden mogelijk)  

CvB RvT  
2007  

(N = 43) 
2012 

(N = 38) 
2018 

(N = 49) 
2018 

(N = 32)  
At. %  At. %  At. %  At. %  

Tevredenheid van de deelnemers 39 90,7 36 94,7 48 98,0 30 93,8 
Functioneren en werkwijze CvB 33 76,7 35 92,1 41 83,7 27 84,4 
Langetermijnverwachtingen functioneren 
en werkwijze CvB 

  22 57,9 31 63,3 21 65,6 

Functioneren van de instelling 41 95,3 37 97,4 45 91,8 29 90,6 
Langetermijnverwachtingen functioneren 
van de instelling 

  
32 84,2 46 93,9 27 84,4 

Wet- en regelgeving 28 65,1 36 94,7 41 83,7 25 78,1 
Afspraken met overheid 33 76,7 31 81,6 44 89,8 29 90,6 
Afspraken met 'derden'  34 79,1 32 84,2 37 75,5 26 81,3 
Verantwoording naar externe 
belanghebbenden 

38 88,4 31 81,6 34 69,4 22 68,8 

Anders 5 11,6 4 10,5 3 6,1 3 9,4 

* At. = aantal. 
 
 
Tabel 3.72 Waar vraagt het CvB de RvT goedkeuring voor of zou het CvB de RvT 
goedkeuring vragen, mocht de situatie zich voordoen? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 
CvB 

(N = 49) 
RvT 

(N = 32) 
 Aantal %  Aantal %  

Missie, beleid en doelstellingen van de onderwijsinstelling 48 98,0 30 93,8 
Kwaliteit van onderwijs 10 20,4 17 53,1 
Opleidingsassortiment en dienstverlening 14 28,6 20 62,5 
Maatschappelijke opdracht van de instelling 29 59,2 23 71,9 
(Financiële) prestaties over de afgelopen periode 42 85,7 31 96,9 
Inrichting en functioneren van bestuur 40 81,6 28 87,5 
Inrichting en intern toezicht 20 40,8 22 68,8 
Beleid ten aanzien van externe belanghebbenden 13 26,5 18 56,3 
Anders 6 12,2 6 18,8 

 
Tabel 3.73 Heeft de RvT criteria vastgesteld, op grond waarvan hij zijn goedkeuring 
verleent of onthoudt aan nevenfuncties van de leden van het CvB? 
 CvB RvT 

 
2012 

(N = 45) 
2018 

(N = 49) 
2007 

(N = 34) 
2018 

(N = 31) 
 Aantal %  Aantal %  Aantal %  Aantal %  
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Ja 14 36,8 29 59,2 13 36,1 21 67,7 
Nee 18 47,4 11 22,4 23 63,9 8 25,8 
Weet ik niet 6 15,8 9 18,4   2 6,5 

 
 
Tabel 3.74 Hoe vaak heeft het CvB in de afgelopen vijf jaar advies ingewonnen bij de 
RvT? 

 CvB RvT 

 
2007 

(N = 42) 
2012  

(N = 38) 
2018 

(N = 49) 
2018 

(N = 32) 
 Aantal %  Aantal %  Aantal %  Aantal %  

Nooit 1 2,4 0 0 1 2,0 0 0,0 
1-3 keer per jaar 14 33,3 14 36,8 28 57,1 13 41,9 
4-6 keer per jaar 20 47,6 17 44,7 14 28,6 10 32,3 
7-9 keer per jaar 7 16,7 3 7,9 2 4,1 1 3,2 
Meer dan 9 keer per jaar 0 0 4 10,5 4 8,2 7 22,6 

 
 
Tabel 3.74 Hoe vaak heeft het CvB in de afgelopen vijf jaar advies ingewonnen bij de 
RvT? 

 CvB RvT 

 
2007 

(N = 42) 
2012  

(N = 38) 
2018 

 
2018 

 
 Aantal %  Aantal %  Aantal %  Aantal %  

Missie, beleid en doelstellingen 
van de onderwijsinstelling 30 71,4 27 71,1 37 75,5 20 62,5 
Kwaliteit van onderwijs 11 26,2 13 34,2 14 28,6 13 40,6 
Opleidingsassortiment en  
dienstverlening 12 28,6 15 39,5 16 32,7 14 43,8 
Maatschappelijke opdracht van 
de instelling 19 45,2 10 26,3 21 42,9 10 32,3 
(Financiële) prestaties over de  
afgelopen periode 25 59,5 29 76,3 22 44,9 17 53,1 
Inrichting en functioneren van 
bestuur 14 33,3 22 57,9 23 46,9 19 59,4 
Inrichting en intern toezicht 19 45,2 14 36,8 12 24,5 10 31,3 
Beleid ten aanzien van externe  
belanghebbenden 22 52,4 20 52,6 8 16,3 15 46,9 
Anders 7 16,7 4 10,5 11 22,4 11 12,5 

 
 
Tabel 3.76 Waarover voert de voorzitter van het CvB apart overleg met de  
voorzitter van de RvT? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 CvB RvT 

 
2007 

(N = 43) 
2012 

(N = 38) 2018 2018 
 Aantal %  Aantal %  Aantal %  Aantal  %  

Er is geen apart overleg tussen de voorzitters 6 14 5 13,2 6 12,2 1 3,1 
Opzet van de agenda van de vergaderingen  
van de RvT 34 79,1 29 76,3 40 81,6 30 93,8 
Inhoudelijke onderwerpen die besproken 
worden in de vergaderingen van de RvT 30 69,8 33 86,8 32 65,3 28 87,5 
Inhoudelijke onderwerpen die niet besproken 
worden in de vergaderingen van de RvT 14 32,6 18 47,4 21 42,9 14 43,8 
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Functioneren van de RvT als geheel 17 39,5 23 60,5 22 44,9 17,0 53,1 
Functioneren van leden van de RvT 10 23,3 13 34,2 12 24,5 9,0 28,1 
Functioneren van het CvB als geheel 25 58,1 25 65,8 24 49,0 23,0 71,9 
Functioneren van leden van het CvB 12 27,9 18 47,4 14 28,6 17,0 53,1 

 
Tabel 3.77 Is het functioneren van het CvB de afgelopen twee jaar door de RvT 
besproken? 
 CvB RvT 

 
2007 

(N = 43) 
2012 

(N = 38) 
2018 

(N = 49) 
2007 

(N = 35) 
2018 

(N = 31) 
 Aantal %  Aantal %  Aantal %  Aantal %  Aantal %  

Ja 40 93 37 97,4 48 98,0 40 93,0 31 100,0 
Nee 3 7 1 2,6 0 0,0 3 7,0 0 0,0 
Weet ik niet     1 2,0   0 0,0 

 
 
Tabel 3.78 Is het functioneren van het CvB de afgelopen periode door de RvT 
beoordeeld? 
 CvB RvT 

 
2007 

(N = 43) 
2012 

(N = 38) 
2018 

(N=49) 
2007 

(N = 35) 2018 
 Aantal %  Aantal %  Aantal %  Aantal %  Aantal %  

Ja 37 86 36 94,7 45 
91,
8 37 86 30 96,8 

Nee 6 14 2 5,3 2 4,1 6 14 1 3,2 
Weet ik niet     2 4,1   0 0 

 

Tabel 3.79 Heeft de evaluatie van het functioneren van het CvB de afgelopen twee jaar 
geleid tot aanpassingen in de samenstelling van uw CvB? 
 CvB RvT 

 
2007 

(N = 43) 
2012 

(N = 38) 
2018 

(N = 49) 
2007 

(N = 35) 
2018 

(N = 31) 
 Aantal %  Aantal %  Aantal %  Aantal %  Aantal %  

Ja 3 7,0 5 13,2 8 16,3 3 7,0 9 29,0 
Nee 40 93,0 33 86,8 38 77,6 40 93,0 22 71,0 
Weet ik niet     3 6,1   0 0,0 
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Tabel 3.80 Het intern toezicht is goed opgewassen tegen het CvB (perceptie CvB)    
%  

 
  

Aantal 
N 

Volled
ig  

mee 
oneen

s 

Mee  
onee

ns 

Neutra
al 

Me
e  

een
s 

Volled
ig  

mee 
eens 

Mea
n 

De RvT kan niet tegen  
het CvB op 

200
7 

- - - - - - - 

201
2 

39 41 46,2 10,3 2,6 0 1,7 

201
8 

48 31,3 54,2 10,4 2,1 0 1,8 

De RvT is slap in zijn toezicht op 
het CvB 

200
7 

- - - - - - - 

201
2 

39 41 53,8 5,1 0 0 1,6 

201
8 

48 31,3 66,7 2,1 0 0 1,7 

Het CvB domineert de RvT 200
7 

- - - - - - - 

201
2 

39 17,9 64,1 15,4 2,6 0 2 

201
8 

48 33,3 54,2 12,5 0 0 1,8 

De RvT houdt scherp toezicht op 
het CvB 

200
7 

- - - - - - - 

201
2 

39 0 2,6 12,8 76,9 7,7 3,9 

201
8 

48 0 2,1 27,1 60,4 10,4 3,8 

De RvT is opgewassen tegen het 
CvB 

200
7 

- - - - - - - 

201
2 

39 0 0 13,2 65,8 21,1 4,1 

201
8 

48 0 2,1 10,4 70,8 16,7 3,9 

De RvT is een stevige 
gesprekspartner voor het CvB 

200
7 

42 2,4 2,4 16,7 45,2 3,3 4,1 

201
2 

39 0 0 7,7 66,7 25,6 4,2 

201
8 

48 0,0 2,1 20,8 62,5 14,6 4,0 

Schaal ‘goed  
opgewassen tegen  
CvB’ 

200
7 

- 
     

- 

201
2 

39 
     

4,13 

201
8 

48 
     

4,1 
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Tabel 3.81 Het intern toezicht houdt het bestuur scherp (perceptie RvT) 
 Aantal %   

 N 

Volledig  
mee 

oneens 
Mee  

oneens Neutraal 
Mee  
eens 

Volledig  
mee 
eens Mean 

De RvT is een stevige gesprekspartner  
voor het CvB 31 0 3,2 0 48,4 48,4 4,4 

Wij houden als RvT het CvB scherp 31 0 3,2 0 64,5 32,3 4,3 
De kwaliteit van het bestuurlijk 
handelen wordt verhoogd door 
kritische vragen van de RvT 31 0 0 3,2 54,8 41,9 4,4 

Schaal ‘bestuur scherp houden’ 31      4,4 
 
 
Tabel 3.82 Intern toezicht gaat nooit op de stoel van de bestuurder zitten (perceptie CvB)    

%  
 

  
Aantal  

N 
Volledig  

mee  
oneens 

Mee  
oneens 

Neutraal Mee  
eens 

Volledig  
mee 
eens 

Mean 

De RvT is rolvast 2012 39 0 10,3 23,1 46,2 20,5 3,8 
2018 48 2,1 4,2 29,2 50,0 14,6 3,7 

De RvT houdt zich aan de 
toezichtstaak 

2012 39 0 2,6 10,3 64,1 23,1 4,1 
2018 48 0 2,1 18,8 56,3 22,9 4,0 

De RvT gaat nooit op de  
stoel van het CvB zitten 

2012 39 0 23,1 17,9 46,2 12,8 3,5 
2018 48 0 16,7 43,8 33,3 6,3 3,3 

De RvT neemt besluiten  
over zaken waarover  
het CvB zelf zou  
moeten beslissen 

2012 39 23,1 64,1 7,7 5,1 0 2,0 
2018 47 31,9 51,1 12,8 4,3 0 1,9 

De RvT treedt buiten de  
eigen toezichtsbevoegdheden 

2012 39 18,4 65,8 13,2 2,6 0 2,0 
2018 48 29,2 52,1 16,7 2,1 0 1,9 

Schaal ‘intern toezicht 
nooit op de rol van bestuurder’ 

2012 39 
     

3,9 
2018 48 

     
3,8 

 
 
Tabel 3.83 Het intern toezicht treedt buiten de eigen bevoegdheid (perceptie RvT) 

 N 

Volledig  
mee 

oneens 
Mee  

oneens Neutraal 
Mee  
eens 

Volledig  
mee 
eens Mean 

De RvT neemt besluiten over zaken  
waarover het CvB zelf zou moeten 
beslissen 31 51,6 0 3,2 0 0 1,5 
De RvT treedt buiten de eigen  
toezichtsbevoegdheden 31 46,7 50,0 3,3 0 0 1,6 
De RvT is geneigd de regie te nemen 30 40,0 43,3 13,3 3,3 0 1,8 
Schaal ‘Intern toezicht treedt  
buiten de eigen bevoegdheid’ 31      1,67 
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Tabel 3.84 De RvT kritisch te zijn tegenover het CvB  (perceptie CvB)    
%  

 

  
Aantal N Volledig  

mee 
oneens 

Mee  
oneens 

Neutraal Mee  
eens 

Volledig  
mee 
eens 

Mean 

De RvT stelt zich kritisch 
op ten opzichte van het 
CvB 

2007 42 0 2,4 11,9 69 16,7 4 
2012 39 0 0 7,7 74,4 17,9 4,1 
2018 48 2,1 6,3 8,3 79,2 4,2 3,77 

De RvT is een stevige  
gesprekspartner voor  
het CvB 

2007 42 2,4 2,4 16,7 45,2 3,3 4,1 
2012 39 0 0 7,7 66,7 25,6 4,2 
2018 48 0 2,1 14,6 77,1 6,3 3,88 

De RvT stelt nooit  
ongemakkelijke vragen 
 aan het CvB 

2007 42 33,3 54,8 11,9 0 0 1,8 
2012 39 33,3 59 5,1 2,6 0 1,8 
2018 48 25,0 70,8 2,1 2,1 0 1,81 

Schaal ‘Kritisch RvT’ 2007 42 
     

4,09 
2012 39 

     
4,17 

2018 48 
     

3,94 

 
 
Tabel 3.85 Noodzaak van tegenkracht van het intern toezicht (perceptie RvT) 
  %   

 Aantal N 

Volledig  
mee 

oneens 
Mee  

oneens Neutraal 
Mee  
eens 

Volledig  
mee 
eens Mean 

Het CvB heeft de tegenkracht nodig 
van het intern toezicht om goed te 
kunnen functioneren 31 0 13,3 33,3 36,7 16,7 3,6 
Het CvB heeft kritische bevraging 
door het intern toezicht nodig om 
goed te kunnen opereren  31 0 13,3 26,7 43,3 16,7 3,6 
Schaal "noodzaak van tegenkracht" 31      3,6 

 Conclusie inrichting en functioneren intern toezicht 
• In de optiek van beide partijen, informeert het CvB in 2018 de RvT het vaakst over de 

‘tevredenheid van deelnemers’ en over ‘het functioneren van de instelling’. In de 
monitoren van 2007 en 2012 stonden deze aspecten ook aan top; zij het dat het 
informeren over tevredenheid een stijgende lijn vertoont, terwijl het informeren over het 
functioneren van instelling wat is afgenomen en meer in een langere termijnperspectief 
wordt geplaatst.  

• Vergeleken met de monitor 2007 wint het informeren over ‘afspraken met overheid’ aan 
belang, terwijl het informeren over ‘wet- en regelgeving’ juist een dalende lijn vertoont.  

• Informeren over ‘’langetermijnverwachtingen functioneren en werkwijze van het CvB’ is 
het minst aan de orde zowel in 2012 als 2018, al is het wel iets toegenomen in de loop 
der tijd. 

• Een afnemende trend is te zien bij ‘verantwoording naar externe belanghebbenden’: van 
88% in 2007 naar 68% in 2018. 

• In de optiek van beide partijen vraagt het CvB het vaakst goedkeuring aan de RvT in 
de volgende top 3 aan onderwerpen: 1) missie, beleid en doelstellingen van de 
instelling, 2) financiële prestaties, 3) inrichting en functioneren van bestuur. Beide 
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partijen zijn het er ook over eens dat het CvB de RvT het minst om goedkeuring vraagt 
op het vlak van kwaliteit en beleid ten aanzien van externe belanghebbenden.  

• Het percentage RvT’s dat criteria vaststelt op grond waarvan zij goedkeuring verlenen of 
onthouden aan nevenfuncties van CvB’ers, is sinds de monitor van 2007 aanzienlijk 
gestegen (20%). De scores van de CvB’ers bevestigen dit patroon. 

• Het inwinnen van advies door het CvB bij de RvT vertoont vergeleken met de 
monitoren van 2007 en 2012 een dalende lijn. Vroeg in 2007 nog bijna de helft van 
CvB’ers 4 tot 6 keer per jaar advies en 15 % 7 tot 9 keer per jaar, in 2018 rapporteert 
ruim de helft van de CvB’ers dat zij 1 tot 3 keer per jaar advies vragen en tegen de 30% 
zegt dat 4 tot 6 keer per jaar te doen. De scores van de RvT bevestigen dat beeld in 
2018 slecht ten dele, immers zo’n 22% geeft aan bij hen meer dan 9 keer per jaar 
advies is ingewonnen. 

• Het onderwerp waarover de meeste CvB’ers advies hebben gevraagd in 2018 betreft de 
missie, beleid en doelstellingen van de instelling. Dat was bij monitoren 2007 en 2012 
ook het geval. Het minst vaak is er advies gevraagd (slechts door 8% van de CvB’ers) 
over ‘’het beleid ten aanzien van de externe belanghebbenden’. Dit is in schril contrast 
met de monitoren 2007 en 2012 toen nog ruim de helft van de CvB’ers hierover advies 
inwon. Vreemd genoeg rapporteert 47% van de RvT’s in 2018 dat het CvB wel advies bij 
hen heeft ingewonnen. Er is duidelijk een verschil in perceptie op dit punt.  

• De voorzitters van de CvB’s en RvT’s voeren vooral apart overleg met elkaar over de 
opzet van agenda voor de vergadering met de RvT, over de inhoudelijke onderwerpen 
die dan besproken worden en over het functioneren van het CvB en de RvT als geheel. 
In veel mindere mate is het functioneren van individuele CvB- of RvT-leden aan de orde. 
Dit patroon is vrij stabiel over de jaren heen. 

• Het functioneren van het CvB is in alle instellingen (op één na) door de RvT besproken 
en in 92% van de gevallen ook beoordeeld, aldus het CvB. Dat is iets minder dan in 
2012, waarin 95% werd beoordeeld. Vergeleken met 2007 is er wel een lichte toename, 
toen werd 14% van de CvB’s niet beoordeeld. De beoordeling heeft in ongeveer 
driekwart van de instellingen echter niet tot aanpassingen in de samenstelling van het 
CvB geleid. Dat is wel minder dan in 2007 en 2012. Toen bleven aanpassingen in 
respectievelijk 93% en 87% van de gevallen uit. 

• Het CvB is het – net als in 2012 – eens met de stellingen (gem. 4,1) dat de RvT goed is 
opwassen tegen het CvB, een stevige gesprekspartner is. De RvT is een vergelijkbare 
mening toegedaan, zij het in iets sterkere mate (gem. 4,4); in hun optiek houden zij het 
bestuur scherp en verhogen zij de kwaliteit van het bestuurlijk handelen door hun 
kritische vragen. Zij zijn het tamelijk eens met de stellingen (gem. 3,6) dat hun 
tegenkracht nodig is om het CvB goed te laten functioneren. Het CvB beaamt dat de RvT 
kritisch durft te zijn tegenover het bestuur, (3,9) al is dit wel een tikkeltje minder dan in 
2007 en 2012. 

• Evenals in 2012, is het CvB het tamelijk eens (gem. 3,9) met de stellingen dat de RvT 
rolvast is, zich houdt aan de toezichtsrol en niet op de stoel van bestuurder gaat zitten. 
Dit komt overeen met de perceptie van de RvT’ers. 
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3.9 Inrichting en functioneren medezeggenschap 

In deze paragraaf bespreken we het functioneren van medezeggenschap en kijken we zowel 
naar de rol van de ondernemingsraad als  de studentenraad en hun relatie met het CvB. We 
presenteren eerst de tabellen en sluiten af met conclusies. 
 

 Tabellen 
 
Tabel 3.86 Functioneren van de OR (perceptie CvB)  

De ondernemingsraad.. 

N Mean % 

  
(Bijna) 
nooit Zelden Regelmatig Vaak 

(Bijna) 
altijd 

legt verantwoording af over  
zijn functioneren aan het CvB 43 2,3 14,0 44,2 37,2 2,3 2,3 
legt verantwoording af over zijn 
functioneren aan de eigen 
achterban 43 2,6 11,6 37,2 37,2 9,3 4,7 
informeert de eigen achterban 43 3,4 0 9,3 55,8 23,3 11,6 
consulteert de eigen achterban 43 2,8 4,7 27,9 58,1 4,7 4,7 

  
 
Tabel 3.87 functioneren van de OR (perceptie OR) 
 
 
De ondernemingsraad.. 

N Mean %  

  
(Bijna) 
nooit Zelden Regelmatig Vaak 

(Bijna) 
altijd 

legt verantwoording af over zijn 
functioneren aan het CvB 45 2,2 31,1 33,3 26,7 4,4 4,4 
legt verantwoording af over zijn 
functioneren aan de eigen 
achterban 45 3,0 6,7 22,2 42,2 20,0 8,9 
informeert de eigen achterban 45 3,6 0 0 51,1 35,6 13,3 
consulteert de eigen achterban 45 3,0 2,2 20,0 57,8 13,3 6,7 

 
Tabel 3.88 Functioneren van de studentenraad (perceptie CvB) 

De studentenraad.. 

N Mean %  

  
(Bijna) 
nooit Zelden Regelmatig Vaak 

(Bijna) 
altijd 

legt verantwoording af over  
zijn functioneren aan het CvB 44 2,2 34,1 20,5 36,4 6,8 2,3 
legt verantwoording af over zijn 
functioneren aan de eigen achterban 44 2,2 15,9 47,7 36,4 0,0 0,0 
informeert de eigen achterban 43 2,7 2,3 39,5 46,5 7,0 4,7 
consulteert de eigen achterban 44 2,6 6,8 34,1 52,3 6,8 0,0 
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Tabel 3.89 Functioneren van de studentenraad (perceptie studentenraad) 
De studentenraad.. N Mean %    

(Bijna) 
nooit 

Zelden Regelmatig Vaak (Bijna) 
altijd 

laat het CvB weten wat de 
studentenraad heeft gedaan 
gedurende het schooljaar 

17 3,8 0,0 6,7 40,0 20,0 33,3 

laat medestudenten weten wat de 
studentenraad heeft gedaan 
gedurende het schooljaar  

17 3,0 13,3 33,3 13,3 33,3 6,7 

informeert medestudenten waar zij 
mee bezig zijn 

17 2,8 11,8 29,4 29,4 29,4 0 

vraagt medestudenten om advies 17 3,1 0 37,5 25,0 31,3 6,3 

 
 
Tabel 3.90 Het CvB heeft zicht op verwachtingen, wensen en eisen van de …(perceptie 
CvB) 
 N Mean % 

   
(Bijna) 
nooit Zelden Regelmatig Vaak 

(Bijna) 
altijd 

OR 42 4,1 2,4 0 21,4 38,1 38,1 
Studentenraad 43 3,9 4,7 2,3 25,6 37,2 30,2 

 
 
Tabel 3.91 Het CvB heeft zicht op de verwachtingen, wensen en eisen van de OR 
(perceptie OR) 
 Aantal (N = 45) %  
Ja 43 95,6 
Nee 2 4,4 

 
 
Tabel 3.92 Het CvB is op de hoogte van wat de studentenraad wil bereiken(perceptie OR) 
 
 Aantal (N = 45) %  
Ja 43 95,6 
Nee 2 4,4 
Weet ik niet 1 6,7 

 
 
Tabel 3.93 De OR wordt als belangrijke belanghebbende op dezelfde wijze als externe 
partijen door het CvB geïnformeerd over het functioneren van de instelling(perceptie OR) 
 Aantal (N = 45) %  
Ja 36 80,0 
Nee 3 6,7 
? 6 13,3 

 
 
Tabel 3.94 Het CvB heeft in overleg met de ondernemingsraad een integriteitscode 
opgesteld (perceptie OR) 
 Aantal (N = 45) %  
Ja 22 49 
Nee 23 51 
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Tabel 3.95 Het CvB legt aan de OR verantwoording af over het functioneren van de 
instelling(perceptie OR) 
 Aantal (N = 45) %  
Ja 34 75,6 
Nee 3 6,7 
Deels 8 17,8 

 
 
Tabel 3.96 Het CvB betrekt de OR bij de verschillende beleidsfasen (perceptie CvB) 
 N Mean %  

   
(Bijna) 
nooit Zelden Regelmatig Vaak 

(Bijna) 
altijd 

Beleidsvoornemens 43 4,1 0 7,0 20,9 30,2 41,9 
Beleidsuitvoering 42 3,4 2 7,1 47,6 31,0 11,9 
Beleidsevaluatie 42 3,5 0 9,5 45,2 26,2 19,0 

 
 
Tabel 3.97 De OR wordt door het CvB betrokken bij verschillende beleidsfasen 
(perspectief OR) 
 N Mean %  

   
(Bijna) 
nooit Zelden Regelmatig Vaak 

(Bijna) 
altijd 

Beleidsvoornemens 40 3,8 2,2 4,4 22,2 31,1 40,0 
Beleidsuitvoering 41 2,8 8,9 20,0 28,9 20,0 22,2 
Beleidsevaluatie 41 4,1 4,4 24,4 33,3 22,2 15,6 

 
 
Tabel 3.98 Het CvB betrekt de studentenraad bij de verschillende beleidsfasen/de 
studentenraad wordt door het CvB betrokken op verschillende punten  (perceptie CvB 
studentenraad) 
 CvB Studentenraad 

 N Mean N Mean 
Beleidsvoornemens/voordat het CvB een beslissing neemt 44 3,4 17 4,0 
Beleidsuitvoering/als het CvB een beslissing neemt 43 3,0 17 3,8 
Beleidsevaluatie/als het CvB terugkijkt op een beslissing 43 3,2 17 3,2 

 
 
Tabel 3.99 Het CvB betrekt de OR bij verschillende beleidsonderwerpen/ 
de OR wordt door het CvB betrokken bij verschillende beleidsonderwerpen (perceptie 
CvB, OR) 
 CvB OR 

 N Mean N Mean 
Financieel beleid 41 4,2 45 4,1 
Onderwijskundig beleid 41 3,8 45 3,5 
Taakverdelingsbeleid (voor onderwijsteams) 40 4,1 45 3,2 
Organisatorisch beleid  40 3,8 45 3,7 
Professionaliserings-/opleidingsbeleid 41 4,1 45 3,4 
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Tabel 3.100 B Het CvB betrekt de OR bij verschillende beleidsonderwerpen 
 

 
OR 

 N Mean 
Onderwijskwaliteit beleid 45 3,5 
Meerjarig financieel beleid 45 4,1 
Beleid voor aanbod (beperking/uitbreiding) opleidingen 45 3,6 
Aanstellings- en ontslagbeleid 45 3,3 
Formatiebeleid 45 3,4 
Beleid m.b.t. deelneming aan onderwijskundige experimenten 44 3,0 
Beleid m.b.t. organisatie van examens 45 3,2 
Taakbelastingsbeleid voor individuele medewerkers 45 2,5 
Beleid m.b.t. werkoverleg 44 3,0 
Inrichting van intern toezicht 44 2,7 
Inrichting van en functioneren van het CvB 44 2,9 
Beleid m.b.t. missie en doelstellingen van de instelling 45 3,7 

 
 
Tabel 3.101 Het CvB betrekt de studentenraad bij verschillende beleidsonderwerpen/ 
de studentenraad wordt door het CvB betrokken bij verschillende onderwerpen* 
(perceptie CvB, studentenraad) 
 CvB Studentenraad 

 N Mean N Mean 
Financieel beleid/financiële zaken 42 3,7 17 4,1 

Onderwijskundig beleid 41 3,2 - - 
Organisatorisch beleid/organisatorische zaken 41 2,8 17 3,7 
De regels over het schorsen van studenten van school - - 17 2,53 
De regels over het verwijderen van studenten van school  - - 17 2,53 
De (model)onderwijsovereenkomst van de school - - 17 4,00 

*Niet alle items zijn aan beide partijen voorgelegd. 
 
Tabel 3.102 De RvT stelt zich actief op de hoogte van de ontwikkelingen in onze school 
door minimaal 2x per jaar de algemene gang van zaken in de instelling te bespreken met 
de … 
 OR ( N=43) Studentenraad (N = 17) 
 Aantal %  Aantal %  
Ja 36 83,7 13 76,5 
Nee 7 16,3 4 23,5 

 
 
Tabel 3.103 Het CvB bejegent de OR adequaat/de bejegening van de OR door het CvB 
(perceptie CvB, OR)  

CvB OR  
N Mean N Mean 

Het CvB neem de OR serieus/de OR voelt zich door het CvB serieus 
genomen 

4
1 

4,7 4
5 

3,9 

Het CvB hecht zichtbaar waarde aan de inbreng van de OR 4
1 

4,6 4
5 

4,0 

Het CvB hecht zichtbaar waarde aan de standpunten van de OR  4
1 

4,5 4
5 

3,9 
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Tabel 3.104 Het CvB bejegent de studentenraad adequaat/de studentenraad voelt zich 
serieus genomen door het CvB (perceptie CvB, studentenraad) 

 CvB Studentenraad  
N Mean N Mean 

Het CvB neem de studentenraad serieus/de studentenraad voelt 
zich  
door het CvB serieus genomen 

42 4,7 17 4,4 

Het CvB hecht zichtbaar waarde aan de inbreng van de 
studentenraad/ 
het CvB laat zien dat het de inbreng van de studentenraad 
belangrijk vindt  

42 4,7 17 4,5 

Het CvB hecht zichtbaar waarde aan de standpunten van de 
OR/het CvB laat zien dat het de standpunten van de 
studentenraad meeneemt 

42 4,6 17 4,1 

 
 
Tabel 3.105 De positie van de OR ten opzichte van het CvB (perceptie OR) 
 N Mean 
De OR is een echte sparring partner voor het CvB 45 3,6 
De OR is niet bang zich te verzetten tegen een besluit van het CvB, indien nodig 44 4,3 
De OR is een verlengstuk van het CvB 45 1,6 
De OR verzet zich niet tegen een besluit van het CvB, ook al is dit eigenlijk noodzakelijk 45 1,4 

 
 
Tabel 3.106 Afstemming over agenda (perceptie CvB, OR, studentenraad)  

CvB OR Studentenraad  
N Mean N Mean N Mean 

Voorafgaand aan de overlegvergadering met de OR, 
vind afstemming over de agenda plaats met het CvB 

42 4,7 45 4,6 - - 

Voorafgaand aan de overlegvergadering met de 
studentenraad, vind afstemming over de agenda plaats 
met het CvB/de studentenraad neemt voor de 
vergadering de agenda door met het CvB 

42 4,1 - - 17 3,4 

 
 
Tabel 3.107 Overleg CvB medezeggenschap (perceptie CvB, OR) 
 CvB OR 

 N Mean N Mean 
Wat op de instelling wordt verstaan onder ’goed bestuur’ 
 is onderwerp van gesprek tussen CvB en OR 41 3,1 45 3,1 
Wat op de instelling wordt verstaan onder ’goed bestuur’ 
 is onderwerp van gesprek tussen CvB en studentenraad 42 2,4 - - 
De voorzitter van de OR heeft regelmatig overleg met de  
voorzitter van het CvB - - 45 3,5 
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Tabel 3.108 Facilitering van de OR door het CvB (perceptie CvB, OR) 
 CvB OR 

 N Mean N Mean 
Het CvB stelt de OR in staat/de OR wordt door het CvB in staat gesteld  
om hun/zijn taken binnen de normale arbeidstijden/schooltijd uit te voeren  43 4,9 45 4,5 
Het CvB stelt de OR in staat/de OR wordt door het CvB in staat gesteld  
om voorzieningen te gebruiken die nodig zijn om hun/zijn taken te vervullen 41 5,0 45 4,6 

 
 
Tabel 3.109 Facilitering van de studentenraad door het CvB (perceptie CvB, studentenraad) 
 CvB Studentenraad 

 N Mean N Mean 
Het CvB stelt de studentenraad in staat om zijn taken binnen de 
normale arbeidstijden/schooltijd uit te voeren/de studentenraad krijgt 
van het CvB tijd om te vergaderen 43 4,5 17 4,8 
Het CvB stelt de studentenraad in staat om voorzieningen te gebruiken 
die nodig zijn om de raad taken te vervullen/de studentenraad krijgt van 
het CvB een ruimte om te vergaderen 41 4,8 17 4,9 

 Conclusie functioneren medezeggenschap 
 
• In de ogen van CvB en OR functioneert de OR over het geheel genomen matig. (gem. 

rond 2,7). Het laagst scoort de OR op het punt van ‘verantwoording afleggen aan het 
CvB’, het hoogst op ‘informeren van de eigen achterban’; dat gebeurt in meer dan de 
helft van de instellingen regelmatig. 

• Het functioneren van de studentenraad komt volgens het CvB nog minder uit de verf 
(gem. 2,4). Met name het afleggen van verantwoording aan het CvB en aan de eigen 
achterban scoort laag. De studentenraad denkt daar zelf anders over en beoordeelt zijn 
eigen functioneren een stuk positiever (gem. 3,4). Het verschil in perceptie is het grootst 
op het vlak van ‘verantwoording afleggen aan het CvB’ (gem. 2,2 CvB versus 3,8 
studentenraad). 

• De CvB’ers vinden gemiddeld genomen dat zij goed zicht (4,1) hebben op de 
verwachtingen, wensen en eisen van de medezeggenschapsorganen in hun instelling. 
De OR en studentenraad zijn het hier vrijwel unaniem mee eens. 80% van OR tekent 
aan dat de OR als belangrijke belanghebbende op dezelfde wijze als externe partijen 
door het CvB geïnformeerd wordt over het functioneren van de instelling. En volgens 
75% van de OR’s legt het CvB aan de OR verantwoording af over het functioneren van 
de instelling. Meer dan helft van OR’s meldt wel dat het CvB geen overleg met hen heeft 
gevoerd over het opstellen van een integriteitscode. 

• Het CvB betrekt de OR bij de verschillende beleidsfasen. Daarover zijn beide partijen het 
eens. De OR wordt het meest betrokken bij de beleidsvoornemens (score rond 4,0) en 
minst bij de beleidsuitvoering en -evaluatie. 

• Uit de gegevens blijkt verder dat het CvB de studentenraad gemiddeld genomen wat 
minder betrekt bij de verschillende beleidsfasen dan de OR (gem. 3,1). De 
studentenraad zelf is hier wederom wat positiever over (gem.3,5). Ook hier geldt dat het 
betrekken – in de perceptie van beide partijen – het sterkst aan de orde is bij de 
beleidsvoornemens en minder bij de beleidsuitvoering en -evaluatie. 

• Als het gaat om de mate waarin het CvB de OR betrekt bij verschillende 
beleidsonderwerpen, verschillen de partijen wat in perceptie. In de ogen van het CvB is 
dit gemiddeld genomen sterker aan de orde dan in de beleving van de OR (gemid.4,0 
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versus 3,6). Beide partijen zijn het erover eens dat de OR het vaakst betrokken wordt bij 
het (meerjarig) financieel beleid. Volgens het CvB betrekt men de OR ook vaak bij het 
taakverdelingsbeleid (voor onderwijsteams) en professionaliseringsbeleid. In de optiek 
van de OR is dat juist minder het geval. Uit nadere analyse blijkt dat OR zich het minst 
betrokken voelt bij het taakbelastingsbeleid voor individuele medewerkers, en de 
inrichting en functioneren van de RvT en het CvB. 

• Het CvB betrekt de studentenraad over de gehele linie wat minder bij 
beleidsonderwerpen dan de OR. Het meest nog bij het financieel beleid, hetgeen ook de 
bevinding is van de studentenraad, die tevens meldt sterk betrokken te worden bij de 
modelonderwijsovereenkomst van de school. De studentenraad wordt volgens het CvB 
het minst betrokken bij organisatorische beleidsonderwerpen. De studentenraden geven 
daarnaast aan dat zij slechts in geringe mate betrokken worden bij het schorsings- en 
verwijderingsbeleid van studenten. 

• Een ruime meerderheid van de OR ‘s- en studentenraden (resp. 84% en 77%) 
rapporteert dat de RvT zich actief op het hoogte stelt van de ontwikkelingen in de school 
door minimaal 2 keer per jaar de algemene gang van zaken in de instelling met hen te 
bespreken. 

• De CvB’ers vinden dat zij de OR en studentenraad heel adequaat bejegenen (gemid. 4,6 
en 4,7), in de zin van serieus nemen en zichtbaar waarde hechten aan hun inbreng en 
standpunten. De OR ervaart dat minder (gem. 3,9), terwijl de studentenraad juist goed 
te spreken is over de bejegening van het CvB (gem. 4,3).  

• De OR vindt zichzelf wel – in meer of mindere mate – een echte sparringpartner voor 
het CvB (gem. 3.6) en is beslist niet bang zich te verzetten tegen een besluit van het 
CvB, indien nodig (gem. 4,3) De OR is geen verlengstuk van het CvB. 

• In de nagenoeg alle instellingen vindt voorafgaand aan de overlegvergadering met de 
OR, afstemming met het CvB plaats over de agenda. Op het niveau van studentenraad 
is dat wat minder het geval.  

• Wat er op de instelling wordt verstaan onder ‘goed bestuur’ is soms onderwerp van 
gesprek in het CvB-overleg met de studentenraad en regelmatig met de OR. Overigens 
geldt ook hier dat het in de beleving van de studentenraad dit vaker aan de orde is dan 
in de perceptie van de CvB 

• Over de facilitering van de OR en studentenraad door het CvB zijn de 
medezeggenschapsorganen heel goed te spreken, zowel over de voorzieningen als over 
de ruimte die men krijgt om binnen de reguliere werk-/lestijden te vergaderen. De OR 
scoort gemiddeld 4.55 en de studentenraad 4.58. 
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3.10 Samenhangen met naleving en toepassing van de code  

3.11 Inleiding 

Voor sommige aspecten van de naleving en toepassing van de code goed bestuur is gekeken 
of er een verschil is tussen de scores van instellingen die zich in een van de vier grote 
steden (G4: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) bevinden ten opzichte van 
instellingen die zich buiten de vier grote steden bevinden.2 Ook is er voor sommige aspecten 
gekeken of er een verschil is tussen de scores van instellingen die een kleine (<5.000), 
middelgrote (5.000-10.000) of grote omvang (>10.000) hebben, gebaseerd op het aantal 
leerlingen of die een kleine (<500), middelgrote (500-1.000) of grote omvang (>1.000) 
hebben, gebaseerd op het aantal medewerkers.  
 
Dit is gedaan met behulp van het berekenen van correlaties (Spearmans rangcorrelaties) 
tussen de ligging en omvang van de instellingen met verschillende aspecten van de code.  
In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de coderingen voor ligging en omvang en is 
een overzicht weergegeven van de vragen waarvoor correlaties berekend zijn.  
 
Verder zijn we nagegaan in hoeverre er een samenhang is tussen de gerichtheid van het 
CvB wat betreft verantwoording en besluitvorming (variërend van meer intern gericht tot 
meer verticaal gericht of meer horizontaal gericht) en de mate van medezeggenschap en de 
andere aspecten, gemeten via de twintig schalen in de vragenlijst (zie bijlage 3). 

3.12 Resultaten  

Perspectief van handelen 
Het lijkt erop dat zowel de omvang als de ligging van een instelling een rol speelt met 
betrekking tot de vraag vanuit welk perspectief een college van bestuur handelt. Hoe groter 
de instelling qua aantal studenten, hoe vaker een CvB vanuit het perspectief van de regio(s) 
van een instelling handelt (0.40**), dit geldt ook voor de grootte qua aantal medewerkers 
(0.38**). Voor de ligging van een instelling geldt het omgekeerde: met een toename van de 
verstedelijking (als een instelling in een van de vier grote steden ligt) blijken CvB’s minder 
vanuit het perspectief van de regio(s) van een instelling te handelen (-0.36**), dit komt 
overeen met de voorgaande monitor.  
 
Daarnaast blijkt dat hoe groter de instelling is qua aantal studenten, het CvB minder vaak 
vanuit het perspectief van de samenleving handelt (-0.30*), dit geld ook voor de grootte qua 
aantal medewerkers (-0.33*).  
Ten slotte laten resultaten zien dat met een toename van de verstedelijking CvB’s meer 
vanuit het perspectief van het afnemend beroepenveld handelen (0.28*) 
 
Informeren van externe belanghebbenden 

                                                
2 Voor instellingen die locaties zowel in de G4 als niet in de G4 hebben, is uitgegaan van waar de grootste locaties 
in termen van aantal studenten zich bevinden.  
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Zowel de omvang als de ligging van een instelling lijkt geen rol te spelen met betrekking tot 
de vraag welke externe belanghebbenden colleges van bestuur informeren over het 
functioneren van de onderwijsinstelling. Er zijn geen significante correlaties gevonden. 
 
Meewegen van wensen en behoeften van (externe) belanghebbenden 
Zowel de omvang als ligging van een instelling lijkt geen rol te spelen met betrekking tot de 
vraag welke van welke externe belanghebbenden colleges van bestuur de wensen en 
behoeften meewegen in hun besluitvorming. Er zijn geen significante correlaties gevonden. 
 
Verantwoording afleggen aan (externe) belanghebbenden 
Zowel de omvang als ligging van een instelling lijkt een rol te spelen met betrekking tot de 
vraag aan welke (externe) belanghebbenden colleges van bestuur verantwoording afleggen 
over het functioneren van de onderwijsinstelling. Hoe groter een instelling qua aantal 
studenten, hoe vaker een college van bestuur verantwoording aflegt aan de gemeente of 
provincie over het functioneren van de onderwijsinstelling (0.33*), dit geldt ook voor de 
grootte qua aantal medewerkers (0.39*). Dit komt overeen met de monitoren uit 2012 en 
2007.  
 
Verder blijkt dat bij een toename van de verstedelijking (instelling ligt in een van de vier 
grote steden), een college van bestuur vaker verantwoording aflegt aan brancheorganisaties 
(0.28*). Dit komt overeen met de monitor van 2012.  
 
Relatie met medezeggenschap 
Tussen de gerichtheid van het bestuur bij de verantwoording en besluitvorming (meer intern 
-, verticaal-, of horizontaal gericht) en de mate van medezeggenschap OR en studentenraad 
is geen significant verband aangetroffen. 
 
Schalen 
De omvang van een instelling blijkt een rol te spelen met betrekking tot twee schalen. Met 
een toename van de omvang van een instelling qua aantal studenten lijken meer CvB’s te 
vinden dat het intern toezicht nooit op de stoel van de bestuurder gaat zitten (0.30*), dit 
geldt ook voor de omvang qua aantal medewerkers (0.34*). Daarnaast blijkt dat met een 
toename van de omvang van een instelling qua aantal studenten meer CvB’s vinden dat de 
RvT kritisch durft te zijn tegenover het bestuur (0.36*), dit geldt niet voor de omvang qua 
aantal medewerkers. 
 
De ligging van een instelling blijkt een rol te spelen met betrekking tot één schaal. Met een 
toename van de verstedelijking (instelling ligt in een van de vier grote steden) vindt het 
college van bestuur dat hij beter zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs van de 
opleidingen (0.33*). 
 
Tussen de gerichtheid van het bestuur bij de verantwoording en besluitvorming (meer intern 
-, verticaal-, of horizontaal gericht) en de scores op de schalen is geen significante relatie 
aangetroffen. 
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3.13 Conclusies 

• Met betrekking tot vanuit welk perspectief een college van bestuur handelt, lijken 
verschillen te bestaan afhankelijk van omvang en verstedelijking van een instelling. 
Grotere instellingen besturen vaker vanuit het perspectief van de regio en minder vaak 
vanuit het perspectief van de samenleving. Instellingen in de G4 besturen, net als in 
2012, minder vaak vanuit het perspectief van de regio en vaker vanuit het perspectief 
van het afnemende beroepenveld.  

 
• Ook hebben de omvang en verstedelijking van een instelling een relatie met de mate 

waarin colleges van bestuur verantwoording afleggen aan bepaalde externe 
belanghebbenden. Grotere instellingen leggen vaker verantwoording af aan provincie of 
gemeente, net als in voorgaande monitoren. Instellingen in de G4 leggen, net als in 
2012, vaker verantwoording af aan brancheorganisaties.  

 
• Verder lijkt de ligging van de instelling een rol te spelen in het zicht wat een college van 

bestuur heeft op de onderwijskwaliteit. CvB’s van instellingen in de G4 vinden dat zij 
beter zicht hebben op de kwaliteit van het onderwijs van de opleidingen.  

 
• Het blijkt dat de grootte van een instelling ook samenhangt met de relatie tussen college 

van bestuur en raad van toezicht. CvB’s van grotere instellingen vinden dat hun RvT zich 
beter aan hun rol houdt en kritischer durft te zijn tegenover het CvB.  

 
• Er is geen significant verband aangetroffen tussen de gerichtheid van het bestuur bij de 

verantwoording en besluitvorming (meer intern -, verticaal-, of horizontaal gericht) en 
de mate van medezeggenschap en andere aspecten, gemeten via de schalen. 

•  
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Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording 

Schalen 

Zoals in hoofdstuk 1 en 2 is beschreven, is de Branchecode Goed bestuur 2014 (MBO Raad, 
2013) in een aantal opzichten veranderd, vergeleken met de codes van 2006 en 2009. 
 
In de voorbereidingsfase van het onderzoek hebben we dan ook eerst systematisch in kaart 
gebracht op welke aspecten een betrouwbare vergelijking mogelijk was, in hoeverre we 
hierbij bestaande instrumenten (schalen) en data konden benutten uit de voorgaande 
monitoren en in hoeverre aanvulling nodig was. Wanneer aanvulling nodig was, hebben we 
zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande gevalideerde schalen, die we – indien nodig 
– bijgesteld hebben voor de mbo context. Een overzicht van deze schalen, inclusief 
bronvermelding, is te vinden in tabel B1.1. Bij witte vlekken zijn we overgaan tot het 
ontwikkelen van nieuw instrumentarium op basis van literatuur en in overleg met een expert 
(Ronald Stevens) en de monitoringscommissie.  
 
Tabel B1.1 Schalen Uitoefening van intern toezicht, bestuur en medezeggenschap uit de 
Branchecode Goed Bestuur in het mbo. Principes en uitgangspunten (hoofdstuk 2, MBO Raad, 2013) 
 

Branchecode  Onderwerpen  Gebruik te 
schalen 
(bron) 

1. Omgaan met publieke 
belangen 

a. Expliciteren, wegen, afwegen en 
dienen van publieke belangen in 
relatie tot het instellingsbelang en 
belangen van specifieke 
stakeholders 

b. Dragen eigen verantwoordelijkheid 
binnen systeemsturing overheid 

 
Thomsen & 
Van de Venne 
(2012) 
 
Goodijk, 2017 

2. Bestuurders en 
toezichthouders nemen 
kernwaarden in acht en 
vullen vanuit deze 
kernwaarden hun 
verantwoordelijkheden in 

a. Voorbeeldgedrag vertonen; 
b. Professioneel en ethisch 

verantwoord handelen;  
c. Betrokken zijn bij en voldoende 

contact houden met de uitvoering 
van het onderwijs en het personeel 
dat daarvoor verantwoordelijk is;  

d. Oog hebben voor de menselijke 
maat, zowel in de organisatie en 
uitvoering van het onderwijs als in 
het eigen personeelsbeleid en de 
eigen bedrijfsvoering;  

e. Verantwoordelijkheid nemen voor 
goed beroepsonderwijs voor de 
studenten en de arbeidsmarkt;  

f. Instaan voor de kwaliteit van het 
onderwijs dat de instelling 
verzorgt, en er in het besturen en 
in het toezichthouden voor zorgen 
dat deze kwaliteit permanent 
gewaarborgd wordt en er snel kan 

Thomsen & 
Van de Venne, 
2012 
 
 
Van de Venne, 
Hermanussen, 
Honingh & 
Genugten, 
2014 
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Branchecode  Onderwerpen  Gebruik te 
schalen 
(bron) 

worden ingegrepen als zaken niet 
goed lopen;  

g. Instaan voor een verantwoorde 
bedrijfsvoering in financiële, 
personele en organisatorische zin;  

h. Voor anderen, binnen en buiten de 
eigen instelling, aanspreekbaar zijn 
op het eigen gedrag, door het 
creëren van een open 
dialoogcultuur.  

3. Bestuurders en 
toezichthouders houden 
hun professionaliteit en 
deskundigheid op de 
terreinen die ertoe doen bij 
goed bestuur (bestuurlijk 
vermogen, leiderschap, 
deskundigheid) permanent 
op orde 

a. Aanwezigheid van expertise op 
deelterreinen binnen het CvB 

b. Recente bijscholing van 
bestuurders 

c. Reflectie op het eigen handelen 
door bestuurders 

d. Jaarlijkse zelfevaluatie van het CvB 
e. Aanwezigheid van expertise op 

deelterreinen binnen de RvT 
f. Recente bijscholing van 

toezichthouders  
g. Reflectie op het eigen handelen 

door toezichthouders  
h. Jaarlijkse zelfevaluatie van de RvT 

Honingh & 
Genugten, 
2014 
 
Goodijk, 2017 
 

4. Bestuurders en 
toezichthouders 
organiseren voldoende 
tegenspraak en stellen zich 
open voor kritiek en 
reflectie 

a. Vormgeving en uitoefening 
zeggenschap, medezeggenschap, 
inspraak en tegenspraak tussen 
RvT, CvB en 
MR/studentenraad/ouderraad  

b. Verhoudingen binnen en tussen 
RvT en CvB  

De Vijlder, 
Van Kan & 
Brouwer, 
2017 
 

Dataverzameling 

Populatie 
Om de uitkomsten van onderzoek te kunnen generaliseren is het noodzakelijk dat de 
respondentgroep representatief is voor de gehele populatie. Daarom hebben we – analoog 
aan de onderzoeken van Karsten enThomsen (2007), Thomsen en Van de Venne (2012) – 
alle mbo-instellingen betrokken in het onderzoek. In 2018 gaat het om 68 mbo-instellingen. 
 
 We onderscheiden daarbij de volgende respondentgeledingen: 
• voorzitter college van bestuur; 
• voorzitter raad van toezicht; 
• voorzitter ondernemingsraad; 
• voorzitter ouderraad; 
• voorzitter studentenraad. 
 
Een overzicht van de responspercentages is te vinden in bijlage 2.  
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Voorbereiding dataverzameling 
Voor het uitzetten van de vragenlijsten naar CvB’s is gebruikgemaakt van contactgegevens 
van de MBO Raad. De vragenlijsten voor de RvT’s en OR’s zijn uitgezet via respectievelijk 
het Plaform Raden van Toezicht en het Platform Medezeggenschap mbo. Aan OR’s is 
gevraagd de vragenlijsten door te zetten naar de studentenraden en ouderraden. Alle 
kandidaten ontvingen voorafgaand aan het onderzoek per e-mail een aanbevelingsbrief van 
de MBO Raad, het Platform Raden van Toezicht of het Platform Medezeggenschap mbo 
waarin het belang van het onderzoek werd toegelicht.  
 
Respons bevorderende maatregelen: 
Om kandidaten te motiveren tot deelname is het belang van het onderzoek ook onderstreept 
via andere kanalen: vermeldingen in (e-)nieuwsbrief, aankondigingen bij bijeenkomsten en 
vergaderingen, enzovoort. Bij non-respons is tweemaal een reminder verstuurd en is er een 
na-belronde gehouden.  

Data-analyse 

Bij de psychometrische schalen is allereerst door middel van een principale 
componentenanalyse (PCA) nagegaan of er achter de items die tezamen een schaal zouden 
moeten vormen één dimensie schuilgaat, en welke items eventueel verwijderd moeten 
worden, vanwege hoge ladingen op meerdere componenten. Vervolgens zijn analyses 
uitgevoerd om de betrouwbaarheid (interne consistentie van de schaal) vast te kunnen 
stellen. De uitkomsten van deze analyses zijn te vinden in bijlage 3.  
 
Verder zijn beschrijvende technieken toegepast bij het analyseren van de data: zoals 
frequenties, percentages en gemiddelden. Voor een aantal items en schalen is de 
samenhang berekend met de achtergrondvariabelen grootte van de instelling (aantal 
studenten en medewerkers) en verstedelijking (wel of niet in de G4). De procedure hiervoor 
is te vinden in bijlage 4.  
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Bijlage 2 Detailtabellen 

 
Tabel B2.1 Responsoverzicht 

 CvB RvT OR Ouderraad Studentenraad 

 Aantal %  Aantal %  Aantal %  Aantal Aantal 
Voltooid 47 74,6 31 53,4 45 78,9 2 17 
Deels ingevuld 8 12,7 1 1,7 0 0,0 0 0 
Niet ingevuld 8 12,7 26 44,8 12 21,1 niet bekend niet bekend 
Totaal aangeschreven 63  58  57  niet bekend niet bekend 
Responspercentage  87,3  55  78,9 niet bekend niet bekend 

 
• Driekwart of meer van de voorzitters van de colleges van bestuur (CvB) en de 

ondernemingsraden (OR) die zijn aangeschreven hebben de vragenlijst volledig 
ingevuld. De rest heeft de vragenlijst deels ingevuld of niet ingevuld. Bij zowel het CvB 
als de OR zijn responspercentages (voltooid + deels ingevuld) behaald van ongeveer 
80% of hoger.  

• Iets meer dan de helft van de voorzitters van de raden van toezicht (RvT) die zijn 
aangeschreven hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Het responspercentage (voltooid 
+ deels ingevuld) komt voor de RvT op 55%.  

• In totaal hebben leden van 2 ouderraden en 17 studentenraden de vragenlijst ingevuld, 
er zijn geen ouders of studenten die de vragenlijst deels hebben ingevuld. Over 
responspercentages kunnen we voor ouders en studenten geen uitspraken doen, 
aangezien gebruik is gemaakt van een getrapte steekproef (de vragenlijst is via de OR 
doorgestuurd met een algemene link). 
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Bijlage 3 Schalen 

Voor de enquête zijn de volgende schalen uitgewerkt (tussen haakjes staat aan welke 
respondentgroep de items horende bij de schaal zijn gesteld):  
1. ‘Ons bestuur is gericht op de maatschappelijke doelstellingen van de instelling’ (CvB). 
2. ‘Onze RvT is gericht op de maatschappelijke doelstellingen van de instelling’ (RvT). 
3. ‘Onze RvT ziet toe op relaties die het CvB heeft met belanghebbenden’ (RvT). 
4. ‘Zicht hebben op financiën’ (RvT). 
5. ‘Voorbeeldgedrag’ (CvB). 
6. ‘Kwaliteit van informatie’ (RvT). 
7. ‘Het bestuur heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs van de opleidingen’ (CvB). 
8. ‘De RvT heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs van de opleidingen’ (RvT). 
9. ‘Het bestuur kan bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs van de opleidingen’ (CvB). 
10. ‘Teamspirit’ (CvB). 
11. ‘Samenwerking binnen de RvT’ (RvT). 
12. ‘Creativiteit van het bestuur’ (CvB). 
13. ‘Snel tot consensus komen’ (CvB). 
14. ‘Beslistempo’ (RvT). 
15. ‘Het intern toezicht is goed opgewassen tegen het CvB’ (CvB). 
16. ‘In de perceptie van het bestuur durft de RvT kritisch te zijn tegenover het bestuur’ 

(CvB). 
17. ‘Het intern toezicht gaat nooit op de rol van de bestuurder zitten’ (CvB). 
18. ‘Het intern toezicht houdt het bestuur scherp’ (RvT). 
19. ‘Het intern toezicht treedt buiten de eigen bevoegdheid’ (RvT). 
20. ‘Noodzaak van tegenkracht’ (RvT). 
 
Met principale componentenanalyse (PCA) is gekeken tot hoeveel factoren met een 
eigenwaarde van groter dan 1 de items die bij een schaal horen, gereduceerd kunnen 
worden. Bij meerdere factoren met een eigenwaarde van groter 1 is gekeken of de eerste 
factor relatief veel variantie verklaart ten opzichte van de overige factoren en of alle items 
voldoende op de eerste factor laden (lading groter dan 0,3). Items met een factorlading 
kleiner dan 0.3 op de eerste factor werden verwijderd. Voor het vaststellen van de 
betrouwbaarheid van de schalen is Cronbachs alpha berekend. Bij een te lage 
betrouwbaarheid (Cronbachs alpha <0,6) is gekeken of het verwijderen van een of 
meerdere ‘ongeschikte’ items de betrouwbaarheid zou verhogen. Indien dit het geval was 
zijn de desbetreffende items verwijderd. Cursief geschreven items zijn negatief geformuleerd 
en zijn voor de analyses gehercodeerd. 
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Schalen 
 
1. ‘Ons bestuur is gericht op de maatschappelijke doelstellingen van de 

instelling’ (CvB) 
PCA met de volgende items:  
• als CvB hebben wij steeds de maatschappelijke doelen van de onderwijsinstelling voor 

ogen; 
• als CvB houden wij het maatschappelijk rendement van de investeringen in de gaten; 
• goede financiële prestaties van de onderwijsinstelling zijn een middel om 

maatschappelijke doelstellingen te realiseren; 
wijst uit dat de items te reduceren zijn tot één factor met een eigenwaarde > 1. De overige 
factoren hebben een eigenwaarde < 1. De factor verklaart 60,2 % van de variantie en alle 
items laden voldoende op de factor (>0,6). Ook de betrouwbaarheid van de schaal is goed. 
 
Cronbach’s alpha: 0,66 
Mean: 4,2 
 
2. ‘Onze RvT is gericht op de maatschappelijke doelstellingen van de instelling’ 

(RvT) 
PCA met de volgende items:  
• de RvT heeft bij zijn toezicht steeds de maatschappelijke doelen van de 

onderwijsinstelling voor ogen; 
• de RvT houdt het maatschappelijk rendement van de investeringen in de gaten; 
• de RvT vindt dat goede financiële prestaties van de onderwijsinstelling een middel zijn 

om maatschappelijke doelstellingen te realiseren; 
wijst uit dat de items te reduceren zijn tot één factor met een eigenwaarde > 1. De overige 
factoren hebben een eigenwaarde < 1. De factor verklaart 69,5 % van de variantie en alle 
items laden voldoende op de factor (>0,7). Ook de betrouwbaarheid van de schaal is goed. 
 
Cronbach’s alpha: 0,77 
Mean: 4,4 
 
3. ‘Onze RvT ziet toe op relaties die het CvB heeft met belanghebbenden’ (RvT) 
PCA met de volgende items:  
• de RvT ziet toe met welke belanghebbenden het CvB relaties onderhoudt; 
• de RvT ziet toe hoe het CvB relaties onderhoudt met belanghebbenden; 
• de RvT ziet toe op de frequentie van het contact dat het CvB met belanghebbenden 

onderhoudt; 
wijst uit dat de items te reduceren zijn tot één factor met een eigenwaarde > 1. De overige 
factoren hebben een eigenwaarde < 1. De factor verklaart 61,8 % van de variantie en alle 
items laden voldoende op de factor (>0,5). Ook de betrouwbaarheid van de schaal is goed. 
 
Cronbach’s alpha: 0,68 
Mean: 3,8 
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4. ‘Zicht hebben op financiën’ (RvT) 
PCA met de volgende items:  
• de RvT heeft zicht op financiële risico’s; 
• de RvT heeft zicht op de financiële situatie van de instelling;  
wijst uit dat de items te reduceren zijn tot één factor met een eigenwaarde > 1. De overige 
factoren hebben een eigenwaarde < 1. De factor verklaart 96,5 % van de variantie en alle 
items laden voldoende op de factor (>0,9). Ook de betrouwbaarheid van de schaal is goed. 
 
Cronbach’s alpha: 0,96 
Mean: 4,6 
 
5. ‘Voorbeeldgedrag’ (CvB) 
PCA met de volgende items:  
• het CvB draagt het belang van kwalitatief goed onderwijs op een overtuigende manier 

uit; 
• het CvB zal nooit streefcijfers boven onderwijskwaliteit laten prevaleren; 
• het gedrag van het CvB komt overeen met de normen en waarden die zij uitspreken; 
• het CvB komt zijn afspraken die betrekking hebben op onderwijskwaliteit na; 
• het CvB neemt zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de zorg voor goed onderwijs; 
wijst uit dat de items te reduceren zijn tot één factor met een eigenwaarde > 1. De overige 
factoren hebben een eigenwaarde < 1. De factor verklaart 63,3 % van de variantie en alle 
items laden voldoende op de factor (>0,5). Ook de betrouwbaarheid van de schaal is goed. 
 
Cronbach’s alpha: 0,84 
Mean: 4,3 
 
6. ‘Kwaliteit van informatie’ (RvT) 
PCA met de volgende items:  
• de RvT ontvangt voldoende informatie over de onderwijskwaliteit van de instelling; 
• de RvT ontvangt op tijd informatie over de onderwijskwaliteit van de instelling; 
wijst uit dat de items te reduceren zijn tot één factor met een eigenwaarde > 1. De overige 
factoren hebben een eigenwaarde < 1. De factor verklaart 94,3 % van de variantie en alle 
items laden voldoende op de factor (>0,9). Ook de betrouwbaarheid van de schaal is goed. 
 
Cronbach’s alpha: 0,94 
Mean: 4,2 
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7. ‘Het bestuur heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs van de opleidingen’ 
(CvB) 

PCA met de volgende items:  
• als CvB zijn we tijdig op de hoogte al de leerresultaten op de instelling ondermaats zijn; 
• als CvB hebben we zicht op de onderwijskwaliteit van het onderwijs op onze instelling; 
• als CvB hebben we continu zicht op de leerresultaten van de instelling; 
• het rapport van de inspectie op het gebied van onderwijskwaliteit bevat geregeld 

verrassingen voor het CvB; 
wijst uit dat de items laden op twee factoren met een eigenwaarde > 1. Op de tweede 
factor laadt maar 1 item: ‘het rapport van de inspectie op het gebied van de 
onderwijskwaliteit bevat geregeld verrassingen voor het CvB’. Dit item laadt niet op de 
eerste factor en is daarom verwijderd. PCA zonder dit item wijst uit dat de overig items te 
reduceren zijn tot één factor met een eigenwaarde > 1. De factor verklaart 78,4 % van de 
variantie en alle items laden voldoende op de factor (>8). Ook de betrouwbaarheid van de 
schaal is goed. 
 
Cronbach’s alpha: 0,86 
Mean: 4,2 
 
8. ‘De RvT heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs van de opleidingen’ 

(RvT) 
PCA met de volgende items:  
• de RvT bevraagt het CvB over onderwijsresultaten; 
• de RvT weet op welke wijze het CvB de onderwijskwaliteit probeert te bevorderen; 
• de RvT heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs van de instelling; 
• als RvT zijn wij tijdig op de hoogte als de leerresultaten op de instelling ondermaats zijn; 
• de RvT heeft zicht op de leerresultaten van de instelling;  
wijst uit dat de items te reduceren zijn tot één factor met een eigenwaarde > 1. De overige 
factoren hebben een eigenwaarde < 1. De factor verklaart 64,9 % van de variantie en alle 
items laden voldoende op de factor (>0,7). Ook de betrouwbaarheid van de schaal is goed. 
 
Cronbach’s alpha: 0,86 
Mean: 4,3 
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9. ‘Het bestuur kan bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs van de 
opleidingen’ (CvB) 

PCA met de volgende items:  
• als CvB kunnen wij bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs op onze opleidingen; 
• als CvB zijn we in staat om de kwaliteit van het onderwijs op onze opleidingen te 

bevorderen; 
• als CvB beschikken wij over voldoende kennis om sturing te geven aan 

opbrengstgerichtheid op onze opleidingen; 
• voor de leerresultaten op onze opleidingen doen wij als CvB ertoe; 
• als CvB spelen wij een rol bij de verbetering van het onderwijs van onze opleidingen;  
• bij het verbeteren van het onderwijs op onze opleidingen hebben wij als CvB geen 

toegevoegde waarde;  
wijst uit dat de items te reduceren zijn tot één factor met een eigenwaarde > 1. De overige 
factoren hebben een eigenwaarde < 1. Het item ‘bij het verbeteren van het onderwijs op 
onze opleidingen hebben wij als CvB geen toegevoegde waarde’ laadt niet op deze factor en 
is verwijderd. PCA zonder dit item wijst ook uit dat de items te reduceren zijn tot één factor 
met een eigenwaarde > 1. De overige factoren hebben een eigenwaarde < 1. De factor 
verklaart 66,2 % van de variantie en alle items laden voldoende op de factor (>0.7). Ook de 
betrouwbaarheid van de schaal is goed. 
 
Cronbach’s alpha: 0,87 
Mean: 4,1 
 
10. ‘Teamspirit’ (CvB) 
PCA met de volgende items:  
• het CvB voelt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de organisatie; 
• binnen het CvB zijn ieders sterke en zwakke punten bekend; 
• het CvB is in staat elkaars zwakke punten op te vangen; 
• binnen het CvB wordt constructief samengewerkt;  
wijst uit dat de items te reduceren zijn tot één factor met een eigenwaarde > 1. De overige 
factoren hebben een eigenwaarde < 1. De factor verklaart 67,6 % van de variantie en alle 
items laden voldoende op de factor (>0.7). Ook de betrouwbaarheid van de schaal is goed. 
 
Cronbach’s alpha: 0,83 
Mean: 4,4 
  



72 ecbo                Branchecode goed bestuur mbo. Stand van zaken 2018 

11. ‘Samenwerking binnen de RvT’ (RvT) 
PCA met de volgende items:  
• de RvT voelt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de organisatie; 
• binnen de RvT wordt constructief samengewerkt; 
• de RvT is in staat elkaars zwakke punten op te vangen; 
• binnen de RvT zijn ieders sterke en zwakke punten bekend; 
• binnen de RvT levert iedereen een bijdrage aan de besluitvorming; 
• onafhankelijk van het onderwerp dat besproken wordt;  
wijst uit dat de items te reduceren zijn tot twee factoren met een eigenwaarde > 1. Er is 
echter een duidelijke omslag van factor 1 naar 2 (61,0 en 16,7) en de tweede factor heeft 
een eigenwaarde van net boven 1 (1,004). Alle items laden voldoende op de eerste factor 
(>0,6). Daarnaast zou de betrouwbaarheid bij het verwijderen van de twee laagst ladende 
items niet verbeteren. Daarom is een 1-factor model aangehouden die 61,0% van de 
variantie verklaart. Ook de betrouwbaarheid van de schaal is goed. 
 
Cronbach’s alpha: 0,86 
Mean: 4,6 
 
12. ‘Creativiteit van het bestuur’ (CvB) 
PCA met de volgende items:  
• ons CvB staat open voor veranderingen; 
• ons CvB komt zelf met ideeën om de prestaties van de organisatie te verbeteren; 
• bestuursleden geloven dat ‘out of the box’ denken noodzakelijk is om hun taak goed te 

vervullen; 
• wanneer een bestuurslid met nieuwe plannen komt, worden deze plannen door andere 

bestuursleden meestal negatief ontvangen; 
wijst uit dat de items te reduceren zijn tot één factor met een eigenwaarde > 1. De overige 
factoren hebben een eigenwaarde < 1. De factor verklaart 52,4 % van de variantie en alle 
items laden voldoende op de factor (>0,5). Ook de betrouwbaarheid van de schaal is goed. 
 
Cronbach’s alpha: 0,61 
Mean: 4,3 
 
13. ‘Snel tot consensus’ (CvB) 
PCA met de volgende items:  
• de vergaderingen van het CvB verlopen harmonieus; 
• binnen het CvB komen wij snel tot overeenstemming; 
• bij besluitvorming wegen we binnen mijn bestuur meerdere alternatieven af; 
• het duurt lang voordat wij als bestuur tot een besluit komen; 
wijst uit dat de items te reduceren zijn tot één factor met een eigenwaarde > 1. De overige 
factoren hebben een eigenwaarde < 1. De factor verklaart 56,2 % van de variantie en alle 
items laden voldoende op de factor (>0,5). Ook de betrouwbaarheid van de schaal is goed. 
 
Cronbach’s alpha: 0,73 
Mean: 4,1 
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14. ‘Beslistempo’ (RvT) 
PCA met de volgende items:  
• binnen het RvT komen wij snel tot overeenstemming; 
• de vergaderingen van het RvT verlopen harmonieus; 
• het duurt lang voordat het RvT goedkeuring verleent; 
wijst uit dat de items te reduceren zijn tot twee factoren met een eigenwaarde > 1. Op de 
tweede factor laadt maar 1 item: ‘De vergaderingen van het RvT verlopen harmonieus’. Dit 
item laadt niet op de eerste factor en is daarom verwijderd. PCA zonder dit item wijst uit dat 
de overig items te reduceren zijn tot één factor met een eigenwaarde > 1. De factor 
verklaart 68,9 % van de variantie en alle items laden voldoende op de factor (>8). De 
betrouwbaarheid van de schaal is echter slecht (0,48). Daarom zijn de items behorende bij 
deze schaal alleen als losse items geanalyseerd, niet als gemiddelde in een schaal.  
 
15. ‘Het intern toezicht is goed opgewassen tegen het CvB’ (CvB) 
PCA met de volgende items:  
• de RvT kan niet tegen het CvB op; 
• de RvT is slap in zijn toezicht op het CvB; 
• het CvB domineert de RvT; 
• de RvT houdt scherp toezicht op het CvB; 
• de RvT is een stevige gesprekspartner voor het CvB; 
• de RvT is opgewassen tegen het CVB; 
wijst uit dat de items te reduceren zijn tot één factor met een eigenwaarde > 1. De overige 
factoren hebben een eigenwaarde < 1. De factor verklaart 60,1 % van de variantie en alle 
items laden voldoende op de factor (>0,6). Ook de betrouwbaarheid van de schaal is goed. 
 
Cronbach’s alpha: 0,86 
Mean: 4,1 
 
16. ‘In de perceptie van het bestuur durft de RvT kritisch te zijn tegenover het 

bestuur’ (CvB) 
PCA met de volgende items:  
• de RvT stelt zich kritisch op ten opzichte van het CvB; 
• de RvT is een stevige gesprekspartner voor het CvB; 
• de RvT stelt nooit ongemakkelijke vragen aan het CvB; 
wijst uit dat de items te reduceren zijn tot één factor met een eigenwaarde > 1. De overige 
factoren hebben een eigenwaarde < 1. De factor verklaart 60,6 % van de variantie en alle 
items laden voldoende op de factor (>0,7). Ook de betrouwbaarheid van de schaal is goed. 
 
Cronbach’s alpha: 0,66 
Mean: 3,9 
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17. ‘Het intern toezicht gaat nooit op de rol van de bestuurder zitten’ (CvB) 
PCA met de volgende items:  
• de RvT is rolvast; 
• de RvT houdt zich aan de toezichtstaak; 
• de RvT gaat nooit op de stoel van de bestuurder zitten; 
• de RvT neemt besluiten over zaken waarover het CvB zelf zou moeten beslissen; 
• de RvT treedt buiten de eigen toezichtsbevoegdheden; 
wijst uit dat de items te reduceren zijn tot één factor met een eigenwaarde > 1. De overige 
factoren hebben een eigenwaarde < 1. De factor verklaart 67,6 % van de variantie en alle 
items laden voldoende op de factor (>0,7). Ook de betrouwbaarheid van de schaal is goed. 
 
Cronbach’s alpha: 0,88 
Mean: 3,8 
 
18. “Het intern toezicht houdt het bestuur scherp’ (RvT) 
PCA met de volgende items:  
• wij houden als RvT het CvB scherp; 
• de kwaliteit van het bestuurlijk handelen wordt verhoogd door kritische vragen van de 

RvT; 
• de RvT is een stevige gesprekspartner voor het CvB; 
wijst uit dat de items te reduceren zijn tot één factor met een eigenwaarde > 1. De overige 
factoren hebben een eigenwaarde < 1. De factor verklaart 86,3 % van de variantie en alle 
items laden voldoende op de factor (>0,9). Ook de betrouwbaarheid van de schaal is goed. 
 
Cronbach’s alpha: 0,92 
Mean: 4,4 
 
19. ‘Het intern toezicht treedt buiten de eigen bevoegdheid’ (RvT) 
PCA met de volgende items:  
• de RvT neemt besluiten over zaken waarover het CvB zou moeten beslissen; 
• de RvT treedt buiten de eigen toezichtsbevoegdheden; 
• de RvT is geneigd de regie te nemen; 
wijst uit dat de items te reduceren zijn tot één factor met een eigenwaarde > 1. De overige 
factoren hebben een eigenwaarde < 1. De factor verklaart 81,0 % van de variantie en alle 
items laden voldoende op de factor (>0,7). Ook de betrouwbaarheid van de schaal is goed. 
 
Cronbach’s alpha: 0,85 
Mean: 1,7 
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20. ‘Noodzaak van tegenkracht’ (RvT) 
PCA met de volgende items:  
• het CvB heeft de tegenkracht nodig van het intern toezicht om goed te kunnen 

functioneren; 
• het CvB heeft kritische bevraging door het intern toezicht nodig om goed te kunnen 

opereren; 
wijst uit dat de items te reduceren zijn tot één factor met een eigenwaarde > 1. De overige 
factoren hebben een eigenwaarde < 1. De factor verklaart 94,2 % van de variantie en alle 
items laden voldoende op de factor (>0,9). Ook de betrouwbaarheid van de schaal is goed. 
Cronbach’s alpha: 0,94 
Mean: 3,6 
  



76 ecbo                Branchecode goed bestuur mbo. Stand van zaken 2018 

  



Branchecode goed bestuur mbo. Stand van zaken 2018         ecbo 77 

Bijlage 4 Correlaties  

Er zijn voor dit onderzoek een aantal correlaties berekend tussen bepaalde vragen uit de 
vragenlijst en de omvang en ligging (verstedelijking) van een instelling. 
 
Het gaat om de volgende onafhankelijke variabelen: 
 
Omvang (aantal studenten) 
1. Klein (<5.000) 
2. Middelgroot (5.000 – 10.000) 
3. Groot (>10.000) 
 
Omvang (aantal medewerkers) 
1. Klein (<500) 
2. Middelgroot (500-1.000) 
3. Groot (>1.000) 
 
Ligging (verstedelijking) 
0. Ligging niet in één van de G4 
1. Ligging wel in één van de G4 
 
De correlaties zijn voor de volgende vragen berekend:  
1. Het perspectief van waaruit het CvB bestuurt  
2. De verantwoording:  

a. Welke (externe) belanghebbenden geïnformeerd worden over het functioneren van 
de onderwijsinstelling. 

b. Van welke belanghebbenden de colleges van bestuur de wensen en behoeften 
meewegen in de besluitvorming. 

c. Aan welke belanghebbenden de colleges van bestuur achteraf verantwoording af 
leggen over het functioneren van de onderwijsinstelling.  

3. Schalen:  
a. ‘Ons bestuur is gericht op de maatschappelijke doelstellingen van de instelling’. 
b. ‘Onze RvT is gericht op de maatschappelijke doelstellingen van de instelling’. 
c. ‘Het CvB heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs van de opleidingen’. 
d. ‘De RvT heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs van de opleidingen’. 
e. ‘Het bestuur kan bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs van de opleidingen’. 
f. ‘Het intern toezicht is goed opgewassen tegen het CvB’. 
g. ‘Het intern toezicht gaat nooit op de stoel van de bestuurder zitten’. 
h. ‘In de perceptie van het bestuur durft de RvT kritisch te zijn tegenover het bestuur’. 
i. ‘Het intern toezicht houdt het bestuur scherp’. 
j. ‘Het intern toezicht treedt buiten de eigen bevoegdheid’. 

 
In het rapport zijn alle significante correlaties beschreven, dus waar gerelateerd aan de 
ligging of de omvang van de instellingen een significant verschil bestaat tussen de scores op 
de variabelen van de colleges van bestuur en raden van toezicht. De Spearmans 
rangcorrelatiecoëfficiënten zijn tussen haakjes in de teksten weergegeven en gekenmerkt 
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met * indien de correlatie significant is bij een alpha van 0,05 (95% betrouwbaarheid) en 
met ** indien de correlatie significant is bij een alpha van 0,01 (99% betrouwbaarheid). 
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